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VALORACIÓ DEL PLA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CIUTAT VELLA
(2016-2021)



_ Àmbit activitat econòmica

 PROGRAMA BAIXOS DE PROTECCIÓ OFICIAL

 Programa innovador per posar locals públics a disposició de l’activitat econòmica sostenible, diversa i d’utilitat per al 
veïnat. 

 Impulsat per Districte CV i Barcelona Activa amb el suport de Foment de Ciutat, té per objectiu diversificar l’activitat 
econòmica present a territori

 Realitzades 2 convocatòries: 

 2018 amb 6 projectes instal·lats 

 2019, amb 3 projectes instal·lats i a l’espera de formalitzar properament contracte amb Associació Popular 
Venedors Ambulants-Top Manta, Fundació Apip-Acam, Llibreria Sant Jordi, Can Tria Ecològic.

 Detall dels projectes ja instal·lats: 
 Raval

 Nutcreatives. Estudi de disseny de mobiliari, productes i embalatges sota criteris de sostenibilitat i 
d'economia circular (també fan formació i recerca)_ 1a edició

 Associació Oasiurbà. Entitat amb un equip multidisciplinar d'arquitectura, dret i treball social que ofereix 
serveis immobiliaris ètics, per afavorir condicions dignes a les llars_ 1a edició

 Associació Esportiva Ciutat Vella. Entitat esportiva referent del Districte, que té per objecte lluitar contra 
l’exclusió social a través de l’esport_ 1a ediciói
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_ Àmbit activitat econòmica

 PROGRAMA BAIXOS DE PROTECCIÓ OFICIAL

 Projectes ja instal·lats: 
 Casc Antic

 L’Associació Cultural TUDANZAS. Moviment artístic-social que facilita la generació d'iniciatives artístiques 
col·lectives que incentivin el desenvolupament social sostenible al territori_ 1a edició

 Post industrial fashion shop. Venda de peces de roba exclusives, tot basant-se en el principi del 
reciclatge_1a edició

 El Niu d’en Guecko. Espai de creació artística i artesanal_ 2a edició
 Fusteria ecològica “Fusterartístic”. taller-botiga de restauració i creació de mobles reciclats, a partir 

d’altres en desús i de palets.
 Bugaderia social “Conviure net”. Servei de bugaderia tant comercial com solidària_ 2a edició
 Ecomuseu dels gitanos. Creació d'un museu de les comunitats gitanes per a la preservació de la memòria 

oral i visual de la comunitat, amb projectes de dinamització sociocomunitària i cultural_2a edició

 Es preveu una propera 3º edició a finals de juliol del programa de Baixos de Protecció Oficial que inclourà 9 locals en 
aquesta nova convocatòria

 Aquest programa innovador i pioner ha esdevingut la llavor de la nova estratègia municipal de dinamització de locals 
Amunt Persianes!
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_ Àmbit activitat econòmica

 IMPULSEM EL QUE FAS

 Creació d’una nova convocatòria de subvencions a la ciutat que entén que els projectes de desenvolupament local els 
fa no només l’administració. Amb quantitats de fins a 50.000€ per projectes i màxim de 80% de finançament del 
projecte. 

 Districte cap davanter, amb més de 2M d’euros de pressupost destinats i prop de 90 projectes finançats en les 4 
convocatòries (2017-2020) i en els següents àmbits: ocupació de qualitat, la dinamització de locals, l’emprenedoria i 
empresa, l’economia social i solidària, el turisme responsable o la innovació digital, entre d’altres.

 PUNT D’ATENCIÓ A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

 Nou espai al territori per assessorar-se en matèria d’activitat econòmica: grans empreses i petits projectes. Suport al 
pla d’empresa i orientació en quant a recursos públics o de les entitats socials per emprendre o enfortir. 

 Servei iniciat a l’abril 2019, situat a l’edifici del Convent de Sant Agustí, atén de forma presencial i online. Totes les 
persones o empreses ateses son residents de Ciutat Vella o bé tenen iniciatives amb impacte al districte. 

 Des de la seva posada en marxa a abril de 2019, s’han atès:
 328 persones emprenedores, amb les que s’han realitzat 728 atencions (vol dir que han participat en una o més 

activitats com assessorament inicial, de seguiment, sessió informativa, formació, entre d’altres)
 213 empreses i 579 atencions (assessoraments)

DESTACATS PDE CV 2016- 2021

barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic



 BANC DE RECURSOS MANCOMUNATS

 Projecte públic-comunitari per a compartir i mancomunar recursos materials, especialment relacionats amb la 
celebració d’esdeveniments i que les entitats puguin estalviar-ne el lloguer o la compra, vinculat a projecte 
d’inserció ocupacional i de contractació pública. 

 Impulsada conjuntament pel Districte de CV, Barcelona Activa, Pla de Barris Raval sud – Gòtic sud i Impulsem 
SCCL. 

 Dades aproximades més destacades: 

 200 entitats del districte formen part de l’ecosistema del projecte 
 380 moviments de préstecs de material
 157 moviments de xarxa reaprofitament (economia circular)
 221  serveis de transport i muntatge
 Més de 30 joves participants en processos formatius i/o contractats puntualment pel BRMCV
 3 contractacions de PIC (regularització de situació administrativa)
 75 comerços adherits al Servei de Repartiment de productes de comerç de proximitat i 530 comandes 

realitzades (des de l’inici del servei el mes de setembre 2020 fins a maig 2021)
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 BANC DE RECURSOS MANCOMUNATS

_ Àmbit Ocupació

 PUNT DE DEFENSA DE DRETS LABORALS
 Servei d’assessorament jurídic en matèria de drets laborals, parteix de la idea que no hi ha polítiques de 

promoció de l’ocupació de qualitat si no es para atenció a la defensa dels drets laborals i la lluita contra la 
precarietat laboral. 

 Impulsada per Districte CV i Barcelona Activa amb la col·laboració de les xarxes laborals i els sindicats 
majoritaris.

 688 persones ateses de Ciutat Vella entre mes 2017 i maig 2021

_ Altres projectes i iniciatives destacades

 XARSE (Xarxes de Resposta Socioeconòmica): projecte impulsat per Pla de Barris en coordinació amb Barcelona 
activa, sorgit arran de l’emergència de la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19, per tal de donar suport en la 
tràmitació telemàtica d’ajudes, acompanyar en la capacitación digital alhora que es creen grups de suport emocional i 
es fan sessions de formació d’economia bàsica. 
 Des del seu inici 1.458 persones ateses i 5.868 accions realitzades.
 Perfil usuariat: majoritàriament homes (52%), d’edat entre 30 i 45 anys, residents al barri del Raval (80%) i 

d’origen cultural divers (66%). 
 La demanda de suport a tràmit més habitual és per l’Ingrés Mínim Vital i la principal derivació d’usuariat prové

dels CSS del Raval.
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_ Altres projectes i iniciatives destacades

 Comerç a Punt, 60 comerços participants en edició 2017, 2018 i 2020-2021 en clau reactivació.
 Estudis relacionats amb el comerç d’origen paquistanès, amb la maximització de clàusules socials en la compra pública 

o amb drets laborals i sector turístic.

_ Pressupost i Governança

 El pressupost global per a les actuacions del PDE de 2016 a 2020 vinculades a Ciutat Vella ha estat d’uns 18M d’euros
 Grup Motor PDE: espai de participació obert a les diferents àrees municipals on es coordinen les principals 

intervencions del Pla, es reuneix amb una periodicitat mensual

DESTACATS PDE CV 2016- 2021

barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic



NOU PLA DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC DE CIUTAT VELLA
(2021-2023)



• Ciutat Vella concentra el 6,5% de la població de Barcelona (108.331 habitants )

• El 23.1% de la població no té estudis (o amb estudis primaris), 6 punts per sobre de la mitjana de 
Barcelona

• Ciutat Vella té un 29.8% més de població de nacionalitat estrangera (51.5%) que la mitjana de 
Barcelona (21,7%)

Destacats socials

• Ciutat Vella és el districte amb menor renda per càpita de la ciutat, amb un Índex de Renda Familiar 
Disponible de 55. La mitjana de Barcelona és de 100 punts.

• El salari mitjà (22.529 €/any) és inferior al del conjunt de la ciutat en més de 8.000 euros (un 27,5%)

• El % de llars en situació de privadesa de material severa (13%) supera la mitjana de Barcelona en 7 
punts amb la dada més alta dels districtes

• Taxa atur: 12.03 la més alta ciutat. increment interanual del 45.6% 

Destacats 
socioeconòmics

• L’Índex de recuperació comercial és de 55.8% davant el 84.2% de ciutat (el més baix dels districtes i 
gairebé 30 punts inferior al de Barcelona)

• El comerç al detall millora el seu comportament en els darrers mesos i assoleix índexs de recuperació 
del 83,3% i el 86,9%

Destacats teixit 
productiu

Perfil social i ecònomic de Ciutat Vella:



 És el conjunt d’accions de desenvolupament econòmic impulsades per l’Ajuntament i els actors 

del territori.

 El nou PDE engloba el període 2021-23.

 És hereu del PDE 2016-21.

 El seu objectiu és recuperar i enfortir l’economia del districte:

o S’apropa a les necessitats actuals que té el territori. 

o Adapta la seva resposta a nous escenaris. 

o Minimitza la distància entre ciutadania i recursos públics.

 Es planteja des d’un enfocament d’economia plural i centrada en les persones.

Què és el Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE)?:



 Monocultiu econòmic en turisme i restauració

 Gentrificació

 Precarització laboral

 L’alt índex d’atur

 Creixement de les desigualtats

 Manca d’impacte dels grans operadors 

econòmics del territori en la generació de retorn 

social

 Locals buits

 Desetització comercial.

Dinamiques a revertir Àmbits a potenciar

 Treball de cures i serveis a les persones

 Comerç i serveis locals i de proximitat

 Projectes culturals de Proximitat

 Petita producció urbana

 Sostenibilitat ambiental i alimentaria

 Coneixement i innovació

 Economia Blava



Agenda 2030, 
Objectius de 

Desenvolupament 
Sostenible de les 
Nacions Unides

PDE 2016-21

Nova Agenda 
Econòmica per 

Barcelona-
Barcelona 

Green Deal

Fonts del Pla:
PAM + 

PAD

Espais de 
coproducció:

Grups motor, 
Taula estable 

xarxes laborals, 
espais amb 
comerciants

MdG Ciutat Vella 
davant la crisi 

produïda per la 
covid-19, 

Pla de Dinamització 
Comercial 2018-

2023

Pla d'Acció Pou de la 
Figuera i el nou

Consells de 
Barri

Pla de 
Barris 
Raval 

Redacció i continguts del PDE:

 Barcelona Activa 

 Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Ciutat Vella

 Equip de govern del Districte de Ciutat Vella

 Programa municipal de Pla de Barris 



6 línies 
estratègiques 22 objectius 82 projectes 

/accions

Estructura del Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE):



Objectiu 1. Implementar projectes de reactivació de plantes baixes

Objectiu 2. Enfortir el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat Vella com actor de 
referència del territori

Objectiu 3. Impulsar accions de dinamització de sectors estratègics com l’alimentació 
sostenible, l’economia circular i l’economia de les cures, entre d’altres.

Objectiu 4. Donar suport i fer visibles les  iniciatives d’Economia Social i Solidària

Objectiu 5. Promoure la contractació i la compra pública socialment responsable al 
Districte.

Objectiu 6. 
Promoure la implicació de les empreses en el desenvolupament local i la 
imbricació territorial de les existents per un territori socialment responsable i 
enfortir el teixit empresarial

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1. 
IMPULSAR EL 

DESENVOLUPA
MENT DES DEL 

TERRITORI



LÍNIA 
ESTRATÈGICA 2. 

REACTIVAR I 
DIVERSIFICAR EL 

TEIXIT 
COMERCIAL

Objectiu 7 Preservar i enfortir el comerç de proximitat de Ciutat Vella

Objectiu 8. Reforçar l’associacionisme comercial al Districte

Objectiu 9. Impulsar el comerç de proximitat vinculat a la cultura i al turisme 
sostenible i responsable

Objectiu 10. Donar suport i promoció als mercats del districte

Objectiu 11
Impulsar la generació de coneixement



Objectiu 12. Impulsar i/o enfortir projectes que promouen l'economia dels barris del 
Districte

Objectiu 13. Detectar i acompanyar noves iniciatives que impulsin l’economia del 
Districte 

LÍNIA ESTRATÈGICA 
3. FINANÇAR 
PROJECTES 

SOCIOECONÒMICS 
QUE DINAMITZEN I 

DIVERSIFIQUEN 
L’ECONOMIA



Objectiu 14. Apropar serveis i recursos ocupacionals existents, tant els ubicats a Ciutat Vella 
com a la resta de la ciutat, al veïnat del districte

Objectiu 15. Implementar noves intervencions ocupacionals al districte de Ciutat Vella

Objectiu 16. Facilitar noves intervencions ocupacionals per col·lectius en especial situació
de vulnerabilitat

LÍNIA ESTRATÈGICA 
4. FINANÇAR 
PROJECTES 

SOCIOECONÒMICS 
QUE DINAMITZEN I 

DIVERSIFIQUEN 
L’ECONOMIA



Objectiu 17. Dissenyar i executar accions d’impuls de l’activitat econòmica al barri del 
Raval, en el marc del Pla de Barris

Objectiu 18. Executar les accions d’activació socioeconòmica inscrites al Pla d’Acció Pou 
de la Figuera, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera

Objectiu 19

Impulsar el potencial econòmic vinculat a la maritimitat del barri de la 
Barceloneta

Objectiu 20 Objectiu 20: Fomentar la diversificació comercial al barri Gòtic

Objectiu 21
Potenciar l’ús del dispositiu d’inserció laboral existent a Ciutat Vella i que 
ofereix servei al veïnat de Sant Pere, Santa Caterina, la Barceloneta i el Raval 
sud 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
PROMOURE LES 
POTENCIALITATS 

DELS BARRIS PER AL 
DESENVOLUPAMENT



Objectiu 22
Incrementar la participació del veïnat i de les empreses de Ciutat Vella 

en accions de promoció econòmica 

LÍNIA ESTRATÈGICA 
6 OPTIMITZAR ELS 

RECURSOS 
MUNICIPALS DE 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA



L’execució del conjunt d’accions contingudes en el Pla seran, com a mínim, 17.600.000 per al
període 2021-2023.

Aquests recursos podran ser objecte de modificacions en funció de dos factors:

1. L’ús dels serveis de promoció econòmica de Barcelona Activa per part dels veïns i veïnes
de Nou Barris.

2. Les disponibilitats municipals pressupostàries anuals.

Recursos Econòmics:



Moltes gràcies!


