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Arran de la crisi econòmica provocada per la pandèmia, l’Ajuntament de Barcelona ha de-
finit  i està executant una estratègia transversal de recuperació per fer front a la situació 
econòmica post crisi que involucra al conjunt de l’organització municipal. S’han posat en 
marxa diverses mesures per tal de mantenir el teixit empresarial de la ciutat, fomentar l’ocu-
pació amb mesures específiques encaminades a protegir l’ocupació i el treball com a valor 
essencial, fomentar de manera prioritària el consum local per a la reactivació econòmica i, 
en definitiva, impulsar canvis de model per fer de Barcelona una ciutat més resilient,   fent 
d’aquesta crisi una oportunitat per avançar cap a un model  socialment just, ambientalment 
responsable i amb impacte en el benestar de les persones. Aquestes mesures s’emmar-
quen en l’horitzó transformador de la nova agenda econòmica per a Barcelona —Barcelona 
Green Deal.   Una síntesi d’aquestes mesures es troben recollides a la guia Barcelona mai 
s’atura. Guia pràctica de serveis. 82 mesures per a la reactivació econòmica. Per a fer-les 
possible, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un pressupost extraordinari de 87 
milions d’euros per donar suport als sectors econòmics i laborals de la ciutat.
És en aquest context, el de la necessitat de reactivar l’economia al territori, en què s’em-
marca el Full de ruta per a la reactivació econòmica de l’Eixample  2021–2023,  que planteja 
com a objectiu global recuperar i enfortir l’economia del Districte a tres anys vista, a partir 
d’un escenari com l’actual, que encara presenta moltes incerteses pel que fa a la superació 
de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

El present full de ruta s’alinea i es complementa amb les diferents mesures i plans aprovats 
pel Districte en matèria de desenvolupament socioeconòmic. Aquest document de ruta 
és una eina alineada i complementària a la Mesura de Govern de Comerç de l’Eixample: 
Pla de xoc i mesures de recuperació econòmica (post-COVID-19) per el comerç, mercats i 
restauració.

D’altra banda, el full de ruta va alineat amb el  PAD, el Pla d’actuació de districte per als 
anys 2020-2023, concretament en la Línia Estratègica 3: Progrés econòmic. 

Aquest full de ruta aposta pel desenvolupament econòmic de proximitat, un model de pro-
moció econòmica que parteix dels actius i de les necessitats que té el territori, que vol 
minimitzar la distància entre ciutadania i recursos públics, i que es concep a partir d’un 
enfocament d’economia plural  i centrada en les persones. 

Introducció01

https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119748/1/MG_PlaXocComer%C3%A7_Eixample_2020.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119748/1/MG_PlaXocComer%C3%A7_Eixample_2020.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119748/1/MG_PlaXocComer%C3%A7_Eixample_2020.pdf
https://avvdretaeixample.cat/wp-content/uploads/2020/11/2-pad_eixample_2020-2023.pdf
https://avvdretaeixample.cat/wp-content/uploads/2020/11/2-pad_eixample_2020-2023.pdf
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La vocació del Full de ruta 2021–23 és esdevenir un marc que integri el conjunt d’accions 
de desenvolupament econòmic impulsades per l’Ajuntament i els actors del territori, amb la 
finalitat de contribuir a resoldre els reptes que té per davant el Districte i reduir les desigual-
tats socioeconòmiques entre els seus barris.

En el període 2021–2023, centrarem els esforços en generar reactivació econòmica a l’Ei-
xample. Ho farem a partir d’una planificació que consta de 5 línies estratègiques i 11 
objectius, que al seu torn es desglossen en accions concretes amb impacte al territori. 
Aquestes accions s’aniran actualitzant al llarg dels tres anys a partir de les iniciatives que, 
de ben segur, sorgiran tant des de l’Ajuntament com des dels actors del Districte davant 
l’evolució del context econòmic.

Aquest full de ruta s’ha elaborat de forma conjunta entre l’equip de govern del Districte de 
l’Eixample, l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) del Districte de l’Eixample i Barcelona 
Activa i es preveu la  seva presentació com a Mesura de Govern.
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Amb 269.349 habitants l’1 de gener de 2021, l’Eixample és el districte amb més població a 
Barcelona, i hi habiten el 16,2% de les persones residents a la ciutat. La població del dis-
tricte ha disminuït lleugerament (en un -0,5%) en relació a l’any 2020, com també ha succeït 
al conjunt de la ciutat (-0,4%). El pes de la població amb nacionalitat estrangera sobre la del 
districte ha augmentat un punt percentual i ja és superior a la quarta part del total (25,3%), 
percentatge que se situa gairebé tres punts per sobre del de Barcelona (22,4%). 

En referència als indicadors del nivell educatiu, l’Eixample destaca per tenir una població 
qualificada, amb un percentatge de residents amb estudis universitaris (45,1%) que 
supera en més de 11 punts el de Barcelona. El 2020 continua la millora del nivell formatiu al 
districte, amb un augment del percentatge de població amb estudis universitaris i/o CFGM  
i una disminució del pes de la població amb estudis primaris que també s’observa al con-
junt de la ciutat. 

Perfil socioeconòmic del  
districte de l’Eixample

02
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Indicadors demogràfics i sòcio econòmics de l’Eixample

Font; Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades municipal.

Pel que fa als indicadors d’entorn socioeconòmic, l’Eixample té una renda disponible de 
les llars per habitant de 24.234 €/any que el situa com el tercer districte amb major renda 
per càpita de la ciutat, tot superant la mitjana en un 13% i només per sota de Sarrià-Sant 
Gervasi i Les Corts. El salari mitjà (34.770 €/any) és superior al del conjunt de la ciutat 
en més de 3.500 euros (un 11,9%), i el percentatge de llars en situació de privació de ma-
terial severa és 2,4 punts inferior a la mitjana de Barcelona. 

El percentatge de persones ateses pels serveis socials municipals (4,1% que suposa 11.078 
persones) -tot i haver augmentat respecte el 2019-, és inferior al del conjunt de Barcelona 
(5,7%) on aquest indicador experimenta un creixement notable l’any 2020 per l’impacte de 
la pandèmia. Pel que fa al mercat immobiliari, tant el preu de lloguer de l’habitatge com el 
preu d’oferta de l’habitatge de segona mà del districte són superiors a la mitjana de la 
ciutat, però el segon trimestre de 2021 disminueixen un -6,4% i un -5,3% -respectivament- 
en termes interanuals, una reducció lleugerament superior a la del conjunt de Barcelona. 

Indicadors Eixample Barcelona Pes 
s/Barcelona 
(%)

POBLACIÓ

Població (a 1 de gener de 2021 segons padró) 269.349 1.660.314 16,2%

% increment interanual població (2021/20) -0,5% -0,4%

% població amb educació universitària (2021) 45,1% 33,9% 22,1%

% població sense estudis (2021) 11,0% 17,3% 10,6%

% població estrangera sobre el total (2021) 25,3% 22,4% 18,4%

ENTORN SOCIOECONÒMIC

Salari mitjà 34.770 31.076

Persones ateses pels serveis socials municipals (% sobre 
població 2021)

4,1% 5,7% 11,6%

% llars en privació material severa (2019) 3,5% 5,9%

Preu de compra d’habitatges 2a mà (€/m2) (2n trimestre 2021) 4.497 3.988

Lloguer de l’habitatge (mitjà mensual €/mes) (2n trimestre 
2021)

999,7 903,3

Renda disponible de les llars per habitat (2018) 24.234 21.484

Índex renda disponible de les llars per habitant (2018) 112,8 100
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Indicadors laborals i econòmics Eixample

Font; Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística, l’Oficina Municipal de Dades i l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Mercat de treball

Les 8.795 persones registrades com a aturades a l’Eixample el setembre del 2021 
representen el 13,1% d’aquest col·lectiu a Barcelona. El descens interanual del 29,8% (i 
més de 3.500 persones) respecte al mateix mes de 2020  mostra una clara reactivació del 
mercat laboral al districte, en línia amb la recuperació de l’indicador al conjunt de la 
ciutat (-24,6%)

El 55,7% de la població aturada al districte són dones -dada similar a la mitjana de Barcelo-
na- i un 20,8% és de nacionalitat estrangera, un percentatge lleugerament superior al de la 
ciutat (20,1%). El 56,4% de les persones a l’atur són majors de 45 anys i el 58,7% porta 
més d’un any en aquesta situació, i el pes preponderant d’aquests col·lectius s’observa 
també al conjunt de Barcelona (57,5% i 60,9%, respectivament).

Indicadors Eixample Barcelona Pes 
s/Barcelona 
(%)

MERCAT DE TREBALL

Atur registrat 8.795 67.208

Pes atur registrat (% s/població 16-64) (setembre 2021) 4,9% 6,1%

Perfil de l’atur registrat (% s/total districte)

 -Homes 44,3% 44,5%

 -Dones 55,7% 55,5%

 -Menors de 30 anys 10,1% 11,0%

 -Majors de 45 anys 56,4% 57,5%

 -Atur de llarga durada 58,7% 60,9%

Demandats d’ocupació no aturats (setembre 2021) 5.686 41.244 13,8%

Pes demandants d’ocupació no aturats 
(% s/població 16-64 anys) (setembre 2021)

3,1% 3,8%

ACTIVITAT ECONÒMICA I COMERCIAL

Locals actius en planta baixa (2019) 14.006 61.558 22,8

% locals sense activitat (2019) 4,0% 4,4%

Nombre d’agents econòmics 2020 51.6665 189.447 27,3%

Nombre d’empresaris individuals 2020 10.959 57.176 19,2%

Índex de recuperació comercial (Setembre 2021) 83,3 100,2

Taxa d’activitat emprenedora d’autònoms 
(% s/població 16-64 anys) 2019

4,0 4,1
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Font; Departament de Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del 
Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

Perfil de l’atur registrat a l’Eixample. Setembre 2021
El percentatge de dones dins de l’atur registrat està per sobre de la mitjana de la ciutat 
(55,5%) a la majoria dels barris de l’Eixample. Destaca -amb el major grau de feminització 
de l’atur- el de la Sagrada Família (56,7%), que supera en 1,2 punt percentual la mitjana 
barcelonina, i a l’altre extrem l’Antiga Esquerra de l’Eixample, on aquest indicador (54,5%) 
està per sota dels del districte i la ciutat.  

A tots els barris hi ha una molt notable incidència de l’atur de llarga durada, -tot i que inferior 
a la mitjana de Barcelona (60,9%)- ,i destaquen l’Antiga Esquerra de l’Eixample (59,7%) 
i la Dreta de l’Eixample (57,6%) com els barris amb major i menor incidència d’aquesta 
situació.

El pes de l’atur registrat sobre la població adulta del districte és del 4,9% el setembre 
del 2021, - 1,2 punts percentuals inferior a la mitjana barcelonina-. Tots els barris assolei-
xen valors inferiors a la mitjana de la ciutat de Barcelona (6,1%), i Sant Antoni (5,4%) 
i la Dreta de l’Eixample (4 ,2%) destaquen com els barris amb major i menor incidència de 
l’atur. 

Eixample Nombre % s/total Variació 
interanual

Total atur registrat 8.795 100% -29,8%

Sexe

Homes 3.896 44,3% -33,1%

Dones 4.899 55,7% -26,9

Edat

<25 anys 235 2,7% -59,8%

25-29 anys 652 7,4% -54,7%

30-44 anys 2.950 33,5% -37,5%

>=45 anys 4.958 56,4% -14,2%

Durada

Fins a 6 mesos 2.560 29,1% -45,4%

De 6 a 12 mesos 1.068 12,1% -71,4%

Més de 12 mesos 5.167 58,7% 25,9%

Població estrangera 1.830 20,8% -41,5%
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Pes de l'atur registrat sobre la població entre 16-64 anys (% 
s/total). Setembre 2021

La Dreta de l'Eixample L'antiga Esquerra de l'Eixample Eixample (districte)
El Fort Pienc La Nova Esquerra de l'Eixample La Sagrada Família
Sant Antoni BARCELONA

El pes de l’atur registrat sobre la població entre 16-64 anys (%s/total). 
Setembre 2021

Font; Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística, l’Oficina Municipal de Dades i l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona.

El nombre de persones demandants d’ocupació no aturades1, al districte de l’Eixample 
és de 5.685 aquest setembre, – 13,8% del conjunt de la ciutat-, i ha disminuït en 15,430 
persones respecte al mateix mes de l’any 2020. El conjunt de demandants d’ocupació 
(suma de la població en situació d’atur i de les persones demandants d’ocupació no atu-
rades) suposa el 8,0% de la població entre 16 i 64 anys al districte de l’Eixample i en 
el conjunt de Barcelona és del 10,0%, dades clarament inferiors a les de mesos enrere que 
reflecteixen la reactivació en la que està immers el mercat de treball a la ciutat. El setem-
bre de 2021, el nombre de persones treballadores demandants d’ocupació no aturades és 
inferior a l’atur registrat, de manera que aquests indicadors retornen al seu comportament 
habitual, que s’havia vist alterat durant la pandèmia.

 1 Les persones demandants d’ocupació no aturades recullen -entre altres- les persones treballadores que han estat 
afectades per ERTOS durant la crisi sanitària i econòmica actual, per tant és un indicador clau en aquests moments per tal 
de veure com evoluciona la situació al mercat laboral.
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Font; Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica a partir de dades del 
Departament d’Estadística i Difusió de Dades municipal.

Teixit productiu

L’Eixample és el districte amb més vitalitat econòmica de Barcelona i, juntament amb 
Sarrià – Sant Gervasi-, conforma el nucli de l’àrea central de negocis i principal motor 
de l’economia de la ciutat, un fet propiciat per la qualificació de la seva població, el tipus 
d’activitat econòmica que hi predomina i la seva posició geogràfica al cor del municipi. 
Destaca en totes les activitats econòmiques dutes a terme i representa -gairebé en tots els 
casos- la quarta part del teixit productiu de la ciutat. El districte es caracteritza pel seu teixit 
i potencial del sector terciari avançat i pel fet de ser el principal pol financer, de ser-
veis a les empreses i comercial de la ciutat, mentre que el pes del sector manufacturer i 
del transport resta lleugerament per sota de la mitjana de Barcelona.  

L’any 2020 al districte hi havia ubicats un total de 51.665 agents econòmics, és a dir, més 
de la quarta part dels de la ciutat (el 27,3%), encapçalant el rànquing en nombre d’activitats 
que registren un pes molt per sobre del seu pes poblacional (16,2%). Del total d’agents 
econòmics de l’Eixample, un 21,2% son empresaris individuals -pes relatiu inferior a la 
mitjana barcelonina (30,2 %)-, que representen prop d’una cinquena part (el 19,2%)  dels 
de la ciutat.
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Nombre d’agents econòmics segons tipologia d’empresa. Any 2020

El districte es caracteritza per tenir el nombre d’activitats més elevat de la ciutat en tots els 
sectors econòmics -exceptuant la indústria manufacturera i el sector transports i emma-
gatzematge-. En termes absoluts, predominen les activitats de comerç -amb un 20,3% 
sobre el total d’activitat del districte-, i segueixen, amb aproximadament el mateix pes 
els serveis a les empreses  i les activitats professionals, científiques i tècniques, amb 
gairebé 4 punts percentuals per sobre de la mitjana barcelonina (20,1%). 

En termes d’especialització3 (Barcelona=1) l’Eixample -tot i ser un districte amb molta di-
versificació econòmica-, destaca per la concentració d’activitats vinculades als serveis a 
les empreses i al sector financer i assegurances, amb coeficients molt per sobre de 1. 
Segueixen molt de prop, les activitats vinculades a la informació i comunicacions amb 
valors superiors a 1 i posicionant-se amb Gràcia i Sant Martí com a districtes capdavanters 
de la ciutat en aquest àmbit. En menor grau -però també amb índexs d’especialització po-
sitius – es troben el sector de l’Hosteleria (1,1) i el  sector immobiliari, que té també un 
pes rellevant en l’activitat econòmica del districte.

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció econòmica de l’Ajuntament a 
partir de les dades de INFORMA D&B i Inatlas

Eixample Barcelona Pes s/Barcelona 
(%)

Pes s/ Eixample 
(%)

Empreses 40.706 132.271 30,8% 78,8%

Empresaris individuals 10.959 57.176 19,2% 21,2%

Agents econòmics 51.665 189.447 27,3% 100,0%
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Índex d’especialització per sectors de l’Eixample (Barcelona = 1). Any 2020

0,0
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industrial i energia

Construcció

Comerç i reparacions

Transports i
emmagatzematge

Hostaleria

Informació i comunicacions

Activitats financeres i
d'assegurances

Serveis a les empreses i
activitats professionals,…

Educació, activitats sanitàries
i activitats de serveis socials

Activitats artístiques,
recreatives i d'entreteniment

Índex d'especialització econòmica. Any 2020 
(Barcelona=1)

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament a 
partir de les dades de INFORMA D&B i Inatlas

Si s’agrupen les activitats segons el nivell de coneixement i tecnologia, s’observa que a 
l’Eixample s’hi ubiquen prop d’un terç (el 31,4%) de les activitats intensives en conei-
xement i tecnologia a Barcelona, essent el districte amb més activitats d’aquestes ca-
racterístiques. Cal remarcar que, de tots els agents econòmics del districte, el 5,2% estan 
relacionats amb activitats d’alt coneixement i tecnologia.
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Eixample Barcelona Pes s/Barcelona 
(%)

Pes s/ Eixample 
(%)

Activitats industrials de tecnologia alta 90 406 22,2% 0,2%

Activitats industrials tecnologia 
mitjana-alta

229 1.091 21,0% 0,4%

Serveis intensius en coneixement i 
tecnologia punta

2.368 7.795 30,4% 4,6%

Total, Activitats d'alt contingut 
tecnològic

2.687 9.292 28,9% 5,2%

Serveis intensius en coneixement 12.906 40.388 32,0% 25,0%

Total activitats intensives en 
coneixement i tecnologia

15.593 49.680 31,4% 30,2%

Resta activitats 36.072 139.767 25,8% 69,8%

TOTAL 51.665 189.447 27,3% 100%

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica a partir de les dades 
de INFORMA D&B i Inatlas.

Eixample Barcelona Pes s/Barcelona 
(%)

Pes s/ Eixample 
(%)

Fins 1980 90 406 22,2% 0,2%

de 1981 a 1990 229 1.091 21,0% 0,4%

de 1991 a 2000 2.368 7.795 30,4% 4,6%

de 2001 a 2010 2.687 9.292 28,9% 5,2%

de 2011 a 2020 12.906 40.388 32,0% 25,0%

no consta 15.593 49.680 31,4% 30,2%

TOTAL 36.072 139.767 25,8% 69,8%

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica a partir de les dades 
de INFORMA D&B i Inatlas.

Agents econòmics al districte segons intensitat de coneixement i tecnologia. Any 2020

Destaca també la gran mobilitat de les activitats econòmiques, tant al districte com al con-
junt de la ciutat.  El 75,1% de  les activitats econòmiques del districte s’han donat d’alta 
després de l’any 2000, i un 49,2% després de 2010.

Nombre d’agents econòmics segons data de constitució. Any 2020

L’ecosistema econòmic de Barcelona és divers i compta amb un ample ventall de sectors 
productius i àmbits específics, però destaquen d’entre tots ells sis sectors estratègics2, 
bé pel pes que tenen a nivell d’impacte a l’economia de la ciutat o bé pel seu valor tàctic 
a nivell de reputació i posicionament internacional. A l’Eixample s’hi ubiquen més de 
la quarta part (27,1%) dels agents econòmics d’aquests sectors a la ciutat, posicio-
nant-lo com a nucli  estratègic de l’economia barcelonina.

 2 Els sectors estratègics són: TIC, Sectors creatius tradicionals, Sectors creatius no tradicionals, Salut i Bio, Turisme, Comerç
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8,1%
5,9%

15,6%

8,3%

5,0%

4,1%

5,1%

11,3%

Agents econòmics dels Sectors Estratègics per districtes 
(% s/Barcelona)

Ciutat Vella

Eixample

Sants Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Gracia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Agents econòmics dels sectors estràtegics per districtes (% s/Barcelona)

Les activitats econòmiques de sectors estratègics representen el 46,9% del total de les del 
districte l’any 2020. El districte mostra un pes molt proper a la mitjana de la ciutat en 
aquests sectors.

El potencial estratègic es troba en el sector de la salut i bio (Hospital Clínic i Hospital 
Sant Pau), el  de turisme (monuments emblemàtics de la ciutat com ara la Sagrada Família, 
Casa Batlló,...),  les TIC i als sectors creatius no tradicionals. Cal posar èmfasi en que 
es troben tots sobre la mitjana de Barcelona. El comerç, tot i estar lleugerament per sota 
de la mitjana barcelonina, també és un dels sectors més actius de l’activitat econòmica del 
districte.

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica a partir de les dades 
de INFORMA D&B i Inatlas.
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Nombre d’agents econòmics classificats segons sectors estratègics. Any 2020

Eixample Barcelona Pes s/ Eixample 
(%)

Barcelona 
(%)

Pes s/ Barcelona 
(%)

Indústria manufacturera 1.907 8.899 3,7% 4,7% 21,4%

TIC 1.959 6.233 3,8% 3,3% 31,4%

Sectors creatius tradicionals 3.997 14.683 7,7% 7,8% 27,2%

Sectors creatius no 
tradicionals

2.754 8.565 5,3% 4,5% 32,2%

Salut i Bio 1.189 4.171 2,3% 2,2% 28,5%

Turisme 4.694 16.026 9,1% 8,5% 29,3%

Comerç 9.963 38.406 19,3% 20,3% 25,9%

Sectors Estratègics 24.221 89.401 46,9% 47,2% 27,1%

Resta Sectors 27.444 100.046 53,1% 52,8% 27,4%

TOTAL 51.665 189.447 100,0% 100,0% 27,3%

Activitat comercial a l’Eixample

Segons dades facilitades pel Banc BBVA a partir del valor de les transaccions amb termi-
nals TPV, l’índex de recuperació comercial de l’Eixample el setembre del 2021 és del 
83,8%, després d’experimentar una reactivació molt notable a partir de març. De tota 
manera, com ha succeït al llarg de tota la crisi Covid, el valor d’aquest indicador al districte 
es manté per sota de la mitjana de la ciutat, que el mateix mes se situa al 100,2% i recupera 
per primera vegada els nivells pre pandèmia.

Aquest resultat s’explica pel fet que l’impacte de la crisi Covid s’ha fet sentir amb espe-
cial intensitat als districtes centrals amb major presència de l’activitat turística –on el 
comerç i la restauració es veuen fortament afectats-, mentre que l’activitat comercial de 
la resta dels districtes ha mostrat una major resiliència i es veu afavorida per la rellevàn-
cia de la compra de proximitat durant la pandèmia.

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica a partir de les dades 
de INFORMA D&B i Inatlas.
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Índex de recuperació comercial Eixample (Any base=2019) 
(Gener 2020 a Setembre 2021)

Índex de recuperació comercial Eixample (Any base=2019)
Gener a Setembre 2021

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a partir d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, Oficina Municipal de Dades, Barcelona, 
Versió 2.1..

L’anàlisi territorial deixa entreveure diferències significatives entre els índexs dels diversos 
barris del districte. Així, el mes de setembre encapçala la reactivació de l’activitat comer-
cial el barri de la Sagrada Família, amb un Índex de recuperació comercial del 117,4% i 
el segueix de molt a prop el Fort Pienc amb un 115,6%. En el pol oposat s’hi troba la Dreta 
de l’Eixample -un dels barris amb més dependents de la despesa internacional d’alt nivell 
adquisitiu-, que assoleix l’índex de recuperació comercial més baix de Barcelona (69,9). A 
tots ells s’observa una clara progressió en relació al 2020, amb augments interanuals de 
l’índex de recuperació que en alguns casos superen els 20 punts.
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Índex de recuperació comercial per barris - Eixample (Any base 2019 = 100). 
Setembre 2021.

Pel que fa els grans sectors de l’economia barcelonina al mes de setembre de 2021, des-
taca molt notablement la recuperació dels serveis turístics i de restauració al districte més 
cèntric de la ciutat (amb un índex del 114,6%), seguits dels altres serveis (96,4%), mentre 
que el comerç al detall encara es manté per sota dels valors pre-pandèmia (85,1%). 
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la Dreta de
l'Eixample

l'Antiga Esquerra
de l'Eixample

la Nova Esquerra
de l'Eixample

Sant Antoni el  Fort Pienc la Sagrada
Família

Índex de recuperació comercial per barris - Eixample (Any base 2019 = 
100). Setembre 2021.

Setembre 2020 Setembre 2021

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a partir d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, Oficina Municipal de Dades, Barcelona, 
Versió 2.1
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Index de recuperació dels serveis turísitics i la restauració 
Gener 2020 - Setembre 2021 (Any base 2019 = 100)
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Comerç al detall Resta bens i Serveis Serveis turístics i de restauració

Índex de recuperació comercial per grans sectors maig 
2021. (Setembre 2019=100)

Barcelona Eixample

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a partir d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, Oficina Municipal de Dades, Barcelona, 
Versió 2.1. *1 al 26 de setembre

Índex de recuperació comercial per grans sectors maig 2021. (Setembre 2019=100)

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona a partir d’Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona, Oficina Municipal de Dades, Barcelona, 
Versió 2.1. *1 al 26 de setembre

Observant la trajectòria de l’indicador durant la pandèmia, cal remarcar l’evolució ascen-
dent del sector turístic al districte de l’Eixample, que el 2021 experimenta una forta re-
activació i el setembre  supera en un 14,6% la despesa del mateix mes de 2019, dada 
similar a la del conjunt de Barcelona (115,3 %). Aquest bon comportament ve impulsat 
per la reactivació de l’activitat de la restauració, mentre que l’allotjament es recupera més 
paulatinament, en línia amb l’evolució del turisme internacional.

Index de recuperació dels serveis turísitics i la restauració Gener 2020 - Setembre 
2021 (Any base 2019 = 100)
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El present document s’estructura a través de 5 línies estratègiques que marquen les prio-
ritats del districte per a la recuperació econòmica en el període de 2021-2023, que es 
despleguen a llarg de l’apartat 4.

En aquest sentit, es treballarà en la línia de la Mesura de Govern de Comerç de l’Eixample: 
Pla de xoc i mesures de recuperació econòmica (post-COVID-19) per el comerç, mercats i 
restauració, que articula una estratègia compartida de reforçament, promoció i reactivació 
del comerç al Districte, des d’una perspectiva de proximitat, innovació, digitalització i de 
promoció de l’associacionisme comercial. 

A més, en línia amb el que estableix el PAD 2016-2019 del Districte de l’Eixample, es farà 
èmfasi  en aquest Full de ruta, entre altres, a actuacions en els àmbits del desenvolupa-
ment de proximitat, l’economia social i solidària i l’ocupació de qualitat. I en consonància 
amb el  PAD 2020-2023, el full de ruta abordarà diversos dels punts contemplats a la Línia 
estratègica 3. Progrés econòmic: economia social, ocupació de qualitat i comerç i mercats, 
consum i alimentació, entre d’altres. 

Fruit de les diferents iniciatives detectades al territori, es treballarà per l’impuls de l’econo-
mia verda i circular, amb actuacions en l’àmbit del consum i  alimentació sostenible, coinci-
dint amb l’any de la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible 2021 de la ciutat de Barcelona. 

També es donarà especial importància a la dinamització i reactivació comercial del Distric-
te, sector altament afectat per la crisi derivada de la pandèmia, i a les polítiques actives 
d’ocupació, per enfortir i donar oportunitats a les persones en situació d’atur, veïnes del 
districte. 
 
Per a mesurar l’impacte hem dissenyat una sèrie d’indicadors d’entorn. Aquests indicadors 
són unitats de mesura que ens han de permetre monitorar l’evolució del desenvolupament 
socioeconòmic de l’Eixample durant els anys d’implementació del Full de ruta, uns indica-
dors que faran possible aixecar la mirada per fer una valoració més àmplia, més enllà de 
la prevista en els indicadors associats a cada objectiu contemplat, per anar avaluant com 
evoluciona la situació socioeconòmica al Districte.

Línies estratègiques i 
indicadors d’entorn

03

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119748/1/MG_PlaXocComer%C3%A7_Eixample_2020.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119748/1/MG_PlaXocComer%C3%A7_Eixample_2020.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119748/1/MG_PlaXocComer%C3%A7_Eixample_2020.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/sites/default/files/documents/actuacio_eixample.pdf
https://avvdretaeixample.cat/wp-content/uploads/2020/11/2-pad_eixample_2020-2023.pdf
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L’Eixample. Economia des del territori.  

• Indicadors d’entorn: 

- Evolució de la renda tributària 
- Evolució de la privació material severa

L’Eixample reactiva el seu comerç.
• Indicadors d’entorn:

- Índex de recuperació comercial al Districte 
- Evolució del tiquet de compra

L’Eixample, projectes que dinamitzen l’economia 
del districte.

• Indicadors d’entorn:

- Evolució dels projectes finançats mitjançant la convocatòria Impulsem el què
Fas i l’ Enfortim l’Economia Social i Solidària, en contrast amb l’evolució de la resta 
de districtes

L’Eixample treballa amb qualitat.
 

• Indicadors d’entorn:

- Evolució del nombre de veïns i veïnes en situació d’atur al Districte
- Evolució del pes de la població aturada sobre el total de població entre 

16 i 64 anys al Districte
- Evolució del pes de la població demanant no aturada sobre el total de població

entre 16 i 64 anys al Districte
- Evolució del salari mig al Districte 

L’Eixample i l’economia de la ciutat.
• Indicadors d’entorn:

- Evolució de la Renda Tributària 

LE1

LE2

LE3

LE4

LE5
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A continuació exposem les 5 línies estratègiques sobre les quals actuarà el Full de ruta 
per a la reactivació econòmica de l’Eixample 2021-2023,  donant cabuda als diferents 
projectes/accions que, o bé s’estan projectant o estan en un estadi d’implementació inicial,  
sense que això impliqui que no es puguin incorporar nous projectes i noves accions que 
puguin sorgir en aquests 3 anys i que responguin a les línies estratègiques plantejades. 
En aquest sentit, cal tenir present que la situació actual i les incerteses futures exigiran la 
creació de respostes a mida de les circumstàncies.

Les línies estratègiques del full de Ruta es concreten en 11 objectius, l’assoliment dels 
quals serà avaluat a través de 27 indicadors vinculats a aquests objectius. 

En  relació als indicadors, cal fer esment que, quan no s’indica el contrari, aquests es 
refereixen a tot el període d’execució del full de ruta, del 2021 al 2023, essent explicitats 
aquells que tenen un caràcter anual. 

Objectius específics 
i indicadors 
d’impacte/resultat

04
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LE1 L’Eixample. Economia des del territori. 

Fomentar l’economia de proximitat és clau a l’hora de plantejar el desenvolupament so-
cioeconòmic d’un territori i encara pren més rellevància quan el que cal és abordar una 
reactivació econòmica en una situació tan abrupta i incerta com l’actual.  Des d’aquesta 
òptica, cal donar suport a activitats econòmiques que estan arrelades al territori i, per tant, 
coneixen les seves necessitats i realitats, i a les que impliquin una economia diversa  i capa-
citat per adaptar-se, prioritzant aquelles iniciatives que contribueixen a reduir la fractura de 
desigualtats socioeconòmiques entre territoris i les que són complementàries al conjunt de 
polítiques públiques de promoció econòmica.

OBJECTIU 1. 
Promocionar iniciatives socioeconòmiques al Districte

Aquest objectiu fa referència a impulsar i promocionar iniciatives socioeconòmiques ja exis-
tents al Districte, en coordinació amb l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte,  així 
com recolzar i acompanyar les que puguin sorgir, amb l’objectiu de procurar la seva viabi-
litat (tant a nivell d’execució com a nivell de comunicació i difusió), tot establint sinèrgies 
entre els diferents agents.  Es tracta d’iniciatives destinades a reactivar econòmicament el 
Districte en clau de proximitat, ja sigui perquè responen a necessitats del territori, perquè 
aprofiten els seus actius, o perquè neixen del lideratge de persones o  actors econòmics 
implicats en el desenvolupament del territori.

Projectes/Accions

• Facilitar l’accés als recursos d’emprenedoria i empresa de Barcelona Activa, per 
tal de donar resposta a les iniciatives econòmiques  que sorgeixin del territori a partir 
de la figura de la persona referent de proximitat de Barcelona Activa en el districte, 
que centralitzarà i donarà suport a l’articulació de les diferents demandes i iniciatives. 

• Detectar iniciatives econòmiques al territori i afavorir el desenvolupament i con-
solidació de les mateixes, tant les que son fruit d’una activitat econòmica tradicional 
com a les de caire d’economia social i solidària i/o amb vessant comunitària (indepen-
dentment de sí són  iniciatives en estat incipient com si ja estan en marxa i necessiten 
d’una reorientació o reactivació  empresarial), oferint els serveis de Barcelona Activa 
adequats a les seves necessitats o facilitant serveis/activitat a mida, (activitats grupals, 
sectorials, ..), si s’escau. 

• Es continuarà donant suport a les iniciatives emprenedores relacionades amb 
el sector de les arts escèniques, com per exemple els projectes i propostes imple-
mentades per l’Eix Comercial de Fort Pienc.

• Turisme sostenible. Dinamització i suport a iniciatives que donin una resposta sos-
tenible a la gestió dels punts de concentració turística del Districte, com per exemple 
la Sagrada Família, l’Avinguda Gaudí o la Dreta de l’Eixample. Des de Districte s’està 
treballant en un projecte d’innovació en la gestió del turisme sostenible conjuntament 
amb altres operadors municipals, com Turisme.
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Indicadors:  

• Mantenir els nivells de participació del veïnat en els serveis d’emprenedoria i empresa 
de Barcelona  Activa. S’atendrà a un mínim de 1.400 persones en assessoraments re-
lacionats amb emprenedoria i a un mínim de 1.200 en assessoraments relacionats amb 
empresa (les dades de referència es corresponen a les persones ateses l’any 2019). 

• Nº d’iniciatives relacionades amb el turisme sostenible assessorades. S’assessorarà 
de 2 a 4  iniciatives. 

OBJECTIU 2
Sensibilització i visibilització d’iniciatives relacionades amb l’àmbit de l’economia so-
cial i solidària. 

L’Eixample compta amb un ampli ventall d’entitats , empreses i iniciatives relacionades amb 
l’Economia social i solidària (ESS). Moltes d’aquestes entitats i iniciatives estan consoli-
dades i treballen en xarxa: cal destacar l’existència del Grup ECOS, que agrupa a 18 em-
preses i entitats vinculades amb l’ESS. En termes generals, les entitats d‘ESS del Districte 
desenvolupen activitats de perfil professional alt (consultories, serveis financers, serveis 
educatius o d’inclusió social, per exemple). No obstant, també s’han detectat un grup d’ini-
ciatives que estan en fase de construcció i que necessiten suport. Per aquests motius, i en 
consonància amb la Línia Estratègica 3 del PAD 2021-2023. Progrés Econòmic, en aquest 
full de ruta es proposen dos objectius: accions de sensibilització i visibilització de les inici-
atives d’ESS del Districte, en especial als centres educatius que realitzin cicles formatius, i 
acompanyament a la consolidació dels projectes que ho necessitin. 

Projectes/Accions

• Finançament i suport a projectes d’ESS de l’Eixample mitjançant la convocatòria 
de subvencions Enfortim l’ESS. L’any 2020 es van finançar 34 projectes implemen-
tats a l’Eixample, amb un pressupost total finançat de 395.052,29 €.

• Sensibilització i visibilització de l’ESS 
• 

 – En els centres educatius, sobretot en aquells que imparteixen 
cicles Formatius. Als centres educatius es realitzaran dos tipus d’accions:

 – Càpsules del projecte TransformESS: són càpsules destinades a sensi-
bilitzar i a donar a conèixer els valors i pràctiques de l’ESS entre l’alumnat 
dels centres educatius de secundària. Com que s’ha detectat un dèficit 
d’iniciatives d’ESS en professions més tècniques, es donarà especial im-
portància a la difusió i realització d’aquestes càpsules entre centres que 
duguin a terme cicles formatius. Per a l’alumnat de primària es difondran 
les maletes pedagògiques: jocs participatius destinats a donar a conèixer 
els valors i pràctiques de l’ESS. Les càpsules del TransformESS es difonen 
mitjançant el Consorci d’Educació de Barcelona. 

 – Accions a mida: es dissenyaran accions a mida destinades a donar a 
conèixer entre l’alumnat dels centres educatius iniciatives d’ESS del dis-
tricte. Hi participaran persones emprenedores del districte. 

 – Visibilització pública
Es proposa realitzar una activitat de visibilitzaió pública de les iniciatives d’ESS del 
Districte per tal d’acostar els valors i pràctiques de l’ESS al veïnat de l’Eixample. 

• Acompanyament a entitats d’ESS que s’hagin presentat a les convocatòries 
d’Impulsem el que fas i Enfortim l’ESS, de cara a la consolidació del seu projecte. 
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En base a la informació de què disposem relativa a les  necessitats dels projectes que es 
presenten a les convocatòries Impulsem el que fas 2021 i Enfortim l’ESS 2021, es disse-
nyaran dos itineraris d’acompanyament a entitats i iniciatives d’ESS que no hagin obtingut 
finançament a les convocatòries de subvencions mencionades. En la Línia 3 s’exposarà 
informació detallada sobre aquestes dues convocatòries:

 – Itineraris per a iniciatives en fase inicial
 – Itineraris per a iniciatives en fase de consolidació

Per a la realització d’aquests itineraris es compta amb el SAESS: servei d’assessorament 
i orientació a tot tipus de projectes relacionats amb l’ESS, tant si aquest es troba en fase 
embrionària com si es tracta d’un projecte consolidat.

A més, si és adequat per a la iniciativa o entitat en qüestió, es valorarà la derivació a 
algun dels programes específics per a entitats d’ESS implementats per l’Àrea d’Innovació 
Socioeconòmica de Barcelona Activa. Els programes als quals una entitat pot ser derivada 
són els següents:

 – La Comunificadora
 – RevESStim el tèxtil
 – Camí de la solidesa
 – Construïm en femení
 – Programa per a organitzacions que proveeixen servei de cures a les persones

Indicadors:  

• Nombre de projectes finançats en el marc de la convocatòria Enfortim l’ESS 2021 
implementats a l’Eixample. Es finançaran entre 30 i 40 projectes.

• Nombre de centres educatius que sol·liciten o participen en accions de visibilització i 
sensibilització de l’ESS. Participaran entre 2 i 5 centres educatius de l’Eixample.

• Nombre d’entitats, empreses o persones emprenedores que  participen en accions   
de visibilització i sensibilització de l’ESS en els centres educatius. Participaran entre   
2 i 4 entitats, empreses o persones emprenedores. 

• Nombre d’entitats o projectes acompanyades en itineraris. S’acompanyarà a entre       
2 i 4 entitats o projectes.

OBJECTIU 3
Fomentar i donar suport al sector de l’economia verda i circular de proximitat

Projectes/Accions:  

• Recolzament d’iniciatives relacionades amb l’aprofitament i el reciclatge en       
el sector tèxtil.

Des del Districte de l’Eixample i des de Barcelona Activa s’ha acompanyat a varis projec-
tes relacionats amb el sector tèxtil des d’una perspectiva de sostenibilitat. Es seguirà en 
aquesta línia de treball. 

Indicadors: 

• Nº de projectes acompanyats. S’acompanyarà a entre 1 i 3 projectes. 
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OBJECTIU 4
Acompanyar i assessorar al sector de l’alimentació sostenible i el consum responsable. 

Tant a l’Eixample com a la resta de la ciutat, és imprescindible generar un canvi de model, 
tant de producció com de consum, per tal d’aturar el deteriorament ambiental i social que 
substitueixi el “produir, utilitzar i llençar” pel “reduir, reutilitzar i reciclar”.  

En aquest sentit cal donar suport i afavorir iniciatives i projectes que treballin per un nou 
model de consum, en el qual es doni prioritat a l’accés a aliments produïts en base a criteris 
de proximitat, sostenibilitat i justícia social. 

En consonància amb aquesta visió, a l’octubre del 2015, Barcelona i més d’un centenar de 
governs locals d’arreu d’Europa van signar el Pacte de política alimentària urbana de Milà i 
es van comprometre a desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, 
segurs i diversificats. Aquest compromís polític a favor d’una alimentació socialment justa 
i ecològicament sostenible per part de l’Ajuntament segueix vigent i l’any 2021, Barcelona 
acull la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible.

Projectes/Accions:  

• Assessorament i afavorir la consolidació i enxarxament de projectes que treba-
llin en pro d’un consum responsable i una alimentació sostenible. 

Cal destacar que la primera experiència de Supermercat Cooperatiu a nivell de ciutat s’ubi-
ca a l’Eixample, al passatge Aragó. La iniciativa es diu Food Coop i estan en fase de cons-
trucció d’un supermercat cooperatiu, que estarà format per 500 socis/es com a mínim, i 
que centrarà la seva oferta en productes ecològics i de proximitat i es gestionarà de forma 
democràtica i assembleària. Aquesta iniciativa ha rebut el suport i acompanyament tant 
de l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte com de Barcelona Activa que mitjançant 
diferents recursos i accions estan afavorint la posta en marxa del projecte. 

Indicadors: 

• Nº de projectes acompanyats. S’acompanyarà a entre 2 i 4 projectes. 
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L’Eixample reactiva el seu comerç. 
Aquesta línia estratègica té com a finalitat impulsar l’activitat de comerços i serveis de pro-
ximitat.

Els objectius i accions que s’exposaran a continuació neixen amb l’esperit de reactivar, 
impulsar i consolidar el teixit comercial i econòmic del Districte de l’Eixample després de 
l’impacte de la crisi sanitària. És també una oportunitat per ajudar a consolidar un comerç 
que tingui capacitat d’adaptació i de resposta a situacions futures, impulsant al mateix 
temps el paper de les associacions de comerciants. 

Es vol preservar l’important valor que representa el teixit comercial de proximitat al districte, 
tant pel que fa a la seva vessant econòmica com la social. I a més, es donarà especial im-
portància a la dinamització i recuperació del comerç al detall ja que, tal com s’ha exposat a 
l’apartat 2, està tenint una menor recuperació que resta de tipus de comerç.

Així mateix, també inclou plantejar accions de dinamització comercial que siguin innovado-
res per respondre al repte que les noves realitats de consum, que ja es perfilaven amb força 
abans de la crisi de la COVID-19, per tal que estiguin incorporades quan pensem en com 
dinamitzar el teixit comercial.

OBJECTIU 5
Donar suport al desplegament de les accions de la Mesura de Govern de Comerç de 
l’Eixample: Pla de xoc i mesures de recuperació econòmica (post-COVID-19) per el 
comerç, mercats i restauració. Districte de l’Eixample.

L’objectiu del pla de xoc és articular un seguit de mesures per tal de minimitzar l’impacte de 
la crisi de la Covid 19 en el teixit comercial del districte i reactivar la seva activitat. Aquest 
objectiu es pretén aconseguir mitjançant accions d’assessorament, formació o comunica-
ció, entre d’altres. 

El Pla de xoc s’estructura en 4 Línies estratègiques que contenen 15 àmbits d’actuació, en 
els quals s’ubiquen 25 accions concretes.

Aquest pla de xoc té un límit temporal: finalitza el 2021. Quan s’elabori una nova mesura 
de govern relacionada amb comerç, aquest full de ruta adaptarà les seves mesures a la 
mateixa. 

Projectes/Accions:

• Implementació de les accions contemplades en el Pla, destinades a ajudar  a  in-
crementar la solidesa i atractiu de l’oferta comercial i dels serveis del territori, posant 
especial èmfasi en la sostenibilitat i la proximitat.

En concret, les línies estratègiques i els àmbits d’actuació del pla de xoc són les següents: 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. RESILIÈNCIA DEL COMERÇ DE PROXIMITAT DEL DISTRICTE EN 
MOMENTS DE CRISI.
ÀMBITS D’ACTUACIÓ

1. Capacitat de resposta del comerç del districte durant la crisi sanitària
2. Ajuts econòmics Autòno+ Barcelona 
3. Servei de suport en la recerca de finançament 
4. Oficina de Promoció Econòmica (OPE). Assessorament, formació i informació. 

LE2
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2. FIDELITZACIÓ CAP EL COMERÇ DE PROXIMITAT DEL DISTRICTE.
ÀMBITS D’ACTUACIÓ

5. Importància del consum i el comerç de proximitat
6. Atractivitat de les zones amb menys ocupació comercial a partir d’un pla d’impuls 

per a l’ocupació de locals buits.
7. Campanyes estacionals de promoció de la compra de proximitat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. COMPETITIVITAT, INNOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ
ÀMBITS D’ACTUACIÓ

8. Servei d’assessorament i acompanyament per la reactivació i la millora de la com-
petitivitat del sector. Programa Comerç a Punt. 

9. Implementació del repartiment a domicili de mercats i comerços associats.
10. Impuls de la innovació com a eina de transformació del model comercial.
11. Foment de la formació dels comerciants adaptant-la a les especificitats del territori 

o dels sectors comercials.
12. Servei de suport a la transformació digital del petit comerç i la restauració
13. Catàleg de formació online pel comerç i la restauració

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL COM A ELEMENT CLAU.
ÀMBITS D’ACTUACIÓ

14. Campanyes de promoció de l’associacionisme comercial.
15. Reforç de la coordinació entre associacions de comerciants

      
Es poden consultar els diferents àmbits d’actuació i accions que es despleguen des de les
4 línies estratègiques a:
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/sites/default/files/plenari/fitxers/mgcomerc.pdf

Indicadors:

• Nº d’accions realitzades contemplades en el Pla de Xoc. Nº d’activitats realitzades 
respecte a les 25 contemplades al Pla. Es realitzaran entre 3 i 5 accions relacionades 
amb les mesures del Pla. 

OBJECTIU 6
Fomentar la reactivació econòmica dels comerços del districte, tot atenent les seves 
demandes i necessitats.

Aquest objectiu té per finalitat apropar els recursos de Barcelona Activa i altres administra-
cions concurrents per a fomentar la reactivació del comerç i serveis de proximitat, tot ate-
nent les seves demandes i necessitats i fomentant al mateix temps l’adaptació d’aquests 
als nous reptes i tendències. 

Pel que fa a la situació de locals en planta baixa (LPB) que es troben buits i sense activitat 
al districte, es desplegaran diferents mesures d’abordatge d’aquesta problemàtica i que 
formen part d’una nova estratègia de ciutat per dinamitzar establiments a peu de carrer, el 
Programa Amunt Persianes.

Al Districte de l’Eixample es detecta que les zones prioritàries per a l’ocupació de locals 
buits són: Dreta de l’Eixample; les cruïlles de Comte d’Urgell amb Provença; i Mallorca amb 
Nàpols; i la zona 11 (zona ubicada entre Pau Claris, Gran Via, Passeig de Sant Joan i Ronda 
de Sant Pere); malgrat que s’ampliarà a tots els barris del districte que es consideri oportú.

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/sites/default/files/plenari/fitxers/mgcomerc.pdf


Full de ruta per a la reactivació econòmica de l’Eixample 2021-2023 28

Projectes/Accions 

Es detallen en algunes de les propostes d’actuació; podent incorporar-ne d’altres en el llarg 
del temps i en funció del context i necessitats detectades:

• Comerç a Punt: programa que ofereix entre 5 i 12 hores d’assessorament personalit-
zat als comerços que ho sol·licitin (en temes de gestió, màrqueting o comercialització, 
entre d’altres), així com donar a conèixer els ajuts i programes de la ciutat per a donar 
suport al comerç. 

 – En el marc del programa Comerç a Punt s’ha considerat adequat desenvolupar 
línies específiques al Districte de l’Eixample per al comerç d’origen xinès i pakis-
tanès. En aquestes línies específiques es compta amb dues traductores, una de 
xinès i una altra d’urdú, per tal de poder fer arribar l’assessorament del programa 
als comerços regentats per persones originàries d’aquestes regions i que tinguin 
dificultat de comunicació en castellà i català. Es donarà suport a aquestes línies 
específiques. 

• Amunt persianes: ‘Amunt persianes’ és l’estratègia de dinamització de locals en plan-
ta baixa que impulsa l’Ajuntament de Barcelona per reduir el nombre de locals buits a 
la ciutat i fomentar-ne una ocupació sostenible. Les diferents mesures es desplegaran 
progressivament al llarg del 2021-2023. El programa penja de la mesura de govern 
“Amunt persianes!”, estratègia d’impuls de l’activitat econòmica en locals en planta 
baixa de Barcelona. Les mesures concretes que inclou l’Estratègia són:

 – Mesura 1. Creació d’un observatori d’LPB 
 – Mesura 2. Recursos per prevenir nous LPB buits: Creafeina, Rethinking, Assesso-

rament en ajuts i finançament COVID-19 i Serveis d’orientació i acompanyament 
a l’empresa de BASA. 

 – Mesura 3. Nous ajuts econòmics per a la instal·lació a LPB buits: Impulsem el 
que fas

 – Mesura 4. Baixos de Protecció Oficial (BPO): creació d’una cartera pública d’LPB. 
A mes de juliol de 2021 el termini perquè propietaris/es es presentin a la convo-
catòria de compra pública havia finalitzat. El pressupost per al procés de compra 
ha estat de 16 milions. 

 – Mesura 5. Creació d’una borsa de lloguer d’LPB: està previst implementar aquesta 
mesura mitjançant incentius a propietaris/es i incentius a persones arrendatàries.

Per a més informació sobre Amunt persianes:
https://www.barcelonactiva.cat/amuntpersianes
https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49139/MG-Amunt-persia-
nes-CAT-V16.pdf/d0c04e29-9e3a-56b3-7fab-fa4344beb1c1?t=1618846728789

• Col·laborar i donar suport al Pla Comercial de Paral·lel, posant en contacte iniciatives 
que puguin ajudar a revitalitzar el comerç de la zona, de forma sostenible i diversificant 
el seu teixit. 

• Accions de suport a nous models de comercialització a través de plataformes digitals 
i distribució a domicili

• Accions de suport a projectes detectats al territori que puguin potencialment ins-
tal·lar-se en locals buits. Accions que, a través dels serveis d’emprenedoria i empresa, 
puguin assessorar i  acompanyar-los per valorar la seva idoneïtat i viabilitat econòmica. 

https://www.barcelonactiva.cat/amuntpersianes
https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49139/MG-Amunt-persianes-CAT-V16.pdf/d0c04e29-9e3a-56b3-7fab-fa4344beb1c1?t=1618846728789
https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/49139/MG-Amunt-persianes-CAT-V16.pdf/d0c04e29-9e3a-56b3-7fab-fa4344beb1c1?t=1618846728789
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Indicadors:  

• Nº de comerços assessorats en el marc del Programa “Comerç a Punt” al districte de 
l’Eixample. S’atendrà a un mínim de 25 comerços. 

• Nº de comerços regentats per persones d’origen xinès i pakistanès amb problemes de 
comunicació en català i castellà assessorats. S’assessorarà a un mínim de 5 comerços 
d’origen xinès i pakistanès. 

• Amunt persianes: Implementació de l’estratègia Amunt persianes! al districte de 
l’Eixample segons el calendari previst. 

 – Nº de projectes finançats anualment a la modalitat 1 de la convocatòria de sub-
vencions Impulsem el que fas: entre 5 i 8 projectes finançats per any.

 – Nº de locals de l’Eixample inclosos a la Borsa de baixos de protecció oficial: entre 
5 i 8 locals inclosos.

 – Nº de locals inclosos a la Borsa de lloguer. Indicador que en aquest moment no 
es pot quantificar. 

• Nº d’iniciatives implementades en relació amb el Pla Comercial de Paral·lel. S’imple-
mentarà una iniciativa en relació amb el Pla Comercial del Paral·lel. 

• Nº d’iniciatives o comerços assessorats en relació a la distribució a domicili del pro-
ducte o servei o en la participació en plataformes de distribució. S’assessorarà a entre 
1 i 3  iniciatives. 
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LE3 L’Eixample, projectes que dinamitzen l’economia 
del districte.
La diversitat en l’activitat econòmica de l’Eixample; la riquesa de l’activitat veïnal, soci-
al i comunitària, son un actiu d’on sorgeixen sovint iniciatives socioeconòmiques, moltes 
d’elles a vegades impulsades per entitats que difícilment podrien tirar endavant aquestes 
iniciatives sense el suport financer públic. 

En aquest sentit, programes que contemplin un suport econòmic i acompanyament tècnic 
son una gran oportunitat pel territori.

OBJECTIU 7
Promoure i finançar projectes que contribueixin a la promoció de l’economia en els 
barris del districte des del propi territori.

Impulsem el que fas és l’instrument més potent que tenim per aconseguir fer realitat aquest 
objectiu. Aquestes subvencions van dirigides a projectes arrelats al territori que, des de la 
complementarietat amb programes i serveis municipals, fomenten l’ocupació, l’emprene-
doria i l’empresa, la instal·lació d’activitat econòmica en plantes baixes buides, la innovació 
socioeconòmica, el turisme responsable, la innovació social i digital i els models agroali-
mentaris sostenibles. 

A banda de les condicions econòmiques de finançament, una de les seves singularitats és 
que els projectes finançats compten amb seguiment tècnic per part de l’equip de proximitat 
de Barcelona Activa. 

Projectes/Accions 

• Difusió entre les entitats del districte dels programes de subvencions Impulsem el 
que fas, destinats a projectes que treballin en la millora socioeconòmica del territori. 

Un dels instruments de finançament municipal per donar suport a projectes que dinamit-
zin l’economia de proximitat de barris i districtes és la convocatòria anual de subvencions 
Impulsem el que fas. Una de les singularitats d’aquest instrument és que el percentatge 
a finançar pot arribar fins el 80 %, amb uns màxims que han anat des dels 40.000€ als 
50.000€,  que l’entitat rep en el moment de la resolució definitiva, així com un sistema de 
seguiment i avaluació durant tot el procés. També s’organitzen, a cada districte, tallers 
formatius especialment adreçats a entitats amb escassa experiència en la gestió de 
subvencions públiques.  En concret, cal prestar especial atenció als projectes que es 
presenten a la Modalitat 1 de la convocatòria Impulsem el que fas 2021.: Dinamització 
de locals buits en Planta Baixa, ja que sovint es tracta de negocis que no estan acos-
tumats a presentar i a redactar projectes a convocatòries de subvencions. 

Des de la seva 1a edició el 2017 fins a l’actualitat els indicadors d’aquesta tipologia de fi-
nançament han estat els següents:

Des de la seva 1a edició el 2017 fins a la convocatòria 2021, s’han finançat un total de 35 
projectes implementats a l’Eixample, amb un pressupost total finançat de 806.396 €
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Anualitat Projectes subvencionats implementats 
al Districte de l’Eixample

Pressupost total finançat

2017* 8 144.792 €

2018* 2 55.000 €

2019* 7 160.199,59 €

2020* 3 203.400 €

2021
Pendent 
publicació

13** 243.004,80 €**

*En els enllaços als diferents anys es poden consultar els mapes i els projectes de les diferents convocatòries.
** En cas de renúncia d’algun projecte, aquestes dades podrien variar. 

En aquest sentit, esdevé clau  treballar des del territori i per al territori requereix receptivitat 
per identificar propostes que, amb un bon assessorament i acompanyament, poden sumar 
en la reactivació econòmica del districte.

Indicadors:

• Nº de projectes finançats en el marc de la convocatòria Impulsem el que fas 2022 
implementats a l’Eixample. Es finançaran entre 8 i 13 projectes.

 – Volum pressupostari atorgat als projectes finançats implementats a l’Eixample. El 
volum pressupostari se situarà entre els 150.000 i els 200.000 €.

OBJECTIU 8
Detectar i acompanyar noves iniciatives de desenvolupament local que impulsin 
l’economia del districte
 
Es realitzarà una tasca de detecció i identificació de projectes i iniciatives incipients que 
tinguin per objectiu la dinamització socioeconòmica dels barris de l’Eixample, des d’una 
perspectiva de sostenibilitat i proximitat i que posin al centre les necessitats de les perso-
nes i del territori. S’assessorarà a aquestes iniciatives sobre els diferents recursos i serveis 
de què disposa Barcelona Activa que puguin contribuir al desenvolupament de la iniciativa. 

Projectes/Accions 

• Acompanyar i posar en relació amb altres recursos i/o agents les iniciatives de 
futur que es trobin en estat embrionari per a que puguin desenvolupar-se. 

A part de les mencionades convocatòries Impulsem el que fas i Enfortim l’ESS, també 
s’acostarà a aquests projectes a altres serveis relacionats amb l’emprenedoria i l’ESS que 
Barcelona Activa posa al servei de la ciutadania, en funció de la situació i necessitats dels 
projectes. 

Indicadors:

• Nº de projectes acompanyats i assessorats. S’assessorarà a entre 2 i 4 projectes de 
dinamització socioeconòmica. 

• Recurs/ servei al qual es deriva al projecte. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1nv_lqnz7PUf7WMRsqRQM7M4q0kDkvg90&hl=ca&ll=41.400169483311394%2C2.1363328012354543&z=14
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/impulsem-el-que-fas-2018
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/impulsem-el-que-fas-2019
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1nv_lqnz7PUf7WMRsqRQM7M4q0kDkvg90&hl=ca&ll=41.41507229552623%2C2.1221278222925832&z=13
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LE4 L’Eixample treballa amb qualitat. 
Un dels efectes més rellevants de l’impacte de la pandèmia en clau socioeconòmica és l’in-
crement de l’atur. Tot i així, al llarg dels últims mesos es detecta una tendència a la millora de 
les dades d’atur, tant a Barcelona Ciutat, amb una taxa d’atur del 6,1% a mes de setembre de 
2021, com al Districte de l’Eixample, amb una taxa d’atur del 4,9% per a aquest mateix període.

Els col·lectius més afectats per l’atur a l’Eixample són:

• Dones: el 55,7% de les persones en atur a l’Eixample són dones. Per tant es detecta 
una clara feminització de l’atur. Sagrada Família destaca com el barri amb un major 
percentatge de dones entre les persones aturades. 

• Persones nascudes fora de d’Espanya: el 20,8% de les persones aturades a l’Eixample 
són persones estrangeres.

• Persones majors de 45 anys: el 56,4% de persones aturades a l’Eixample són majors 
de 45 anys.

• Persones aturades de llarga durada: el 58,7% de persones aturades a l’Eixample porta 
més d’un any a l’atur.

En els recursos i serveis d’ocupació del districte es donarà especial importància a la intervenció 
amb aquests col·lectius, de cara a millorar la seva ocupabilitat i afavorir el seu accés al mercat 
de treball.  

En aquesta línia estratègica s’hi ubiquen accions i iniciatives destinades a millorar l’ocupabi-
litat de les persones del districte, i especialment d’aquelles que es troben en situació de més 
vulnerabilitat. 

Aquesta línia de treball està en consonància amb el PAD Eixample 2020-2023, concreta-
ment amb l’Eix 3. Progrés Econòmic, on s’estableix un punt de treball concret destinat a 
promocionar l’ocupació de qualitat. 

OBJECTIU 9
Fomentar la millora de l’ocupabilitat per a promoure l’accés de qualitat al mercat de treball 
de les persones del districte.

Amb l’accent en la lluita contra l’atur i la precarietat laboral, la millora de la qualitat de l’ocupació 
i la cohesió social, s’emmarquen les accions contemplades en aquest objectiu.

Es treballarà en la promoció de l’ocupació de qualitat per a tothom, i l’acompanyament a les 
persones en els seus processos de millora de la seva ocupabilitat, de recerca de feina i d’adap-
tació contínua als canvis tecnològics i del mercat de treball.

En aquest sentit, es vol promoure i facilitar als veïns i veïnes de l’Eixample l’accés als serveis i 
recursos ocupacionals que de forma centralitzada ofereix Barcelona Activa a tota la ciutat, així 
com a aquells serveis ubicats en el propi territori. 

El 2021, el districte compta amb els següents recursos ocupacionals municipals, dels quals es 
pretén donar continuïtat durant el període del full de ruta:

https://avvdretaeixample.cat/wp-content/uploads/2020/11/2-pad_eixample_2020-2023.pdf
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• Punt d’Informació per a l’Ocupació, ubicat a la seu del Districte

• Programa Fem feina, fem futur, ubicat a la seu del Districte. Aquest programa ofereix 
orientació i acompanyament sociolaboral tant a persones joves com adultes. 

• Referent Ocupació Juvenil a l’Oficina Jove de Treball Eixample: Acompanyament en 
la cerca de recursos ocupacionals, formatius o de feina per a joves 16-29 anys.

• Punts de Defensa de Drets Laborals: assessorament jurídic en assumptes de tipus 
laboral. Actualment el Punt  de Defensa dels Drets Laborals compta amb un punt set-
manal d’atenció presencial ubicat a la Seu del Districte. 

• Punts Làbora al Districte, programa d’inserció laboral per persones vinculades amb 
serveis socials. A l’Eixample hi ha un punt d’orientació i un de prospecció, implementats 
per les entitats Insercoop i Iniciatives solidàries. 

• Antenes Cibernàrium a les Biblioteques de la Sagrada Família i Agustí Centelles. 

Cal tenir en compte que aquests programes estan subjectes a aprovació de convocatòria i a 
disponibilitat pressupostària. 

D’altra banda, també s’acostaran a les persones residents a l’Eixample els programes i ser-
veis d’inserció i orientació laboral que Barcelona Activa porta a terme a nivell de ciutat: 

Passarel·les per a l’ocupació, Programes de Garantia Juvenil o el Programa Ubicat, entre d’altres. 

Projectes/Accions 

En aquest nou full de ruta  es planteja treballar per enfortir la visibilitat dels serveis i detectar 
necessitats dels barris i dels diferents col·lectius; tot treballant per enfortir la  coordinació entre 
agents i entitats del territori i Barcelona Activa,  per donar resposta a les necessitats ocupaci-
onals del territori.

• Desenvolupament de les accions necessàries per a definir una estratègia conjunta 
entre el Districte i Barcelona Activa en l’àmbit de l’ocupació per donar resposta 
a les necessitats ocupacionals del territori.

Cal que entre l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) del Districte i Barcelona Activa s’esta-
bleixi una estratègia sobre on ubicar els diferents recursos ocupacionals del Districte i com 
difondre’ls per tal d’arribar a tota la població interessada. A més, donada l’existència d’inici-
atives comunitàries i veïnals que tenen per objectiu incidir en la inserció laboral de persones 
en situació de vulnerabilitat del districte, és necessari coordinar-nos en com donar suport a 
aquestes iniciatives. 

• Visibilitzar. apropar i fer arribar als i les residents els serveis i recursos ocupaci-
onals existents, tant els ubicats a Eixample com a la resta de la ciutat.

Continuar amb la implementació del Punt d’informació per l’orientació i la recerca de feina a la 
seu del Districte, reforçar la difusió del mateix i assegurar que aquesta arribi a les persones inte-
ressades, ampliar els serveis d’orientació laboral al districte mitjançant el Programa Fem Feina, 
Fem Futur, continuar promovent la participació de persones del districte al Punt de Defensa de 
Drets Laborals i difondre i acostar a la població els recursos i serveis mencionats anteriorment. 

• Foment de la RSC entre les empreses del Districte. 
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Foment de pràctiques de responsabilitat social en les empreses del districte fomentant la 
contractació de persones en situació de vulnerabilitat o amb especials dificultats per a la in-
corporació al mercat laboral, residents al districte, mitjançant la intermediació d’ofertes amb 
Barcelona Activa. 

Indicadors: 

• Establiment d’acords entre l’OPE i Barcelona Activa sobre tot allò referent als recursos 
i serveis d’ocupació. 

• Nombre de persones ateses als diferents recursos d’ocupació del Districte. Se supe-
rarà el nº de persones ateses en programes i serveis d’ocupació respecte a l’any 2019 
(2.911 persones). 

• Nombre d’ofertes intermediades. S’intermediaran entre 4 i 6 ofertes que afavoreixin la 
inserció de persones residents a l’Eixample. 

OBJECTIU 10
Donar suport a iniciatives comunitàries que incideixin en la inserció laboral del veïnat de 
l’Eixample. 

Arran de la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la Covid 19 han sorgit a molts barris 
iniciatives veïnals i comunitàries d’ajuda mútua i d’abastiment alimentari que en algun cas s’han 
plantejat també treballar la inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat des 
d’una perspectiva comunitària. A l’Eixample va sorgir la Xarxa CESCA, la qual es va posar en 
contacte tant amb l’OPE del Districte com amb Barcelona Activa. En aquest full de ruta també 
es contempla donar suport i contribuir a que aquestes iniciatives s’enforteixin i es consolidin. 

Projectes/Accions 

• Donar suport a la Xarxa CESCA com a iniciativa comunitària destinada a pal·liar els 
efectes en la població de l’actual crisi econòmica provocada per la pandèmia. Identi-
ficar i donar suport a iniciatives similars que puguin sorgir al Districte.

La Xarxa CESCA és una iniciativa veïnal i comunitària sorgida arran d’una xarxa d’abastiment 
d’aliments creada a l’inici de l’estat d’alarma. Està encara en fase embrionària, però és una 
iniciativa amb potencial que pretén incidir en els àmbits de la inserció laboral i l’economia social 
i solidària, principalment. Tot i que el lideratge és veïnal, compta amb la participació i suport de 
varis serveis i recursos públics i comunitaris, entre els quals hi ha l’OPE del Districte i Barcelona 
Activa. Aquest suport i participació es basa en posar a disposició els recursos i serveis que 
s’implementen en el districte i exercir com a connectors per tal de crear dinàmiques de treball 
conjunt entre diferents agents socioeconòmics del territori. L’àmbit d’actuació prioritari són els 
dos barris de l’Esquerra de l’Eixample. 

Indicadors: 

• Nº d’accions en les que es participa, com a Barcelona Activa i l’OPE, en el marc de la 
Xarxa CESCA. Participar en dues accions anuals, sempre i quan tingui sentit la nostra 
presència (s’hagin de presentar recursos i serveis d’ocupació o emprenedoria, o s’hi 
tractin aspectes relacionats amb l’ESS, per exemple). 
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L’Eixample i l’economia de la ciutat.

En una anàlisi de quin ha estat l’ús que el veïnat de l’Eixample ha fet dels recursos de pro-
moció econòmica de Barcelona Activa durant el 2020,  ja sigui dels que estan en el propi 
districte o en la resta d’equipaments de la ciutat, es constata el següent: 

• L’any 2020 es va atendre a 11.272 persones residents a l’Eixample, el 16,5% del total 
de persones ateses a Barcelona Activa. Cal tenir present que el pes de l’Eixample res-
pecte el total de població de Barcelona, per al mateix període temporal, era del 16,24%.

• L’àrea amb més presència va ser empresa, en concordança amb les característiques 
del teixit econòmic del districte.

LE5

OBJECTIU 11
Mantenir el nivell de participació de les persones i de les entitats del districte en ac-
cions i activitats que facilitin la millora i dinamització de l’economia local, així com 
promoure la participació en noves accions i programes.

Tenint en compte les dades de participació en les diferents línies d’activitat de Barcelo-
na Activa, esdevé clau promoure la participació de les persones residents del districte a 
aquells recursos on el veïnat del districte participa amb menys freqüència.

Projectes/Accions 

Una part significativa de les diferents accions contingudes al llarg d’aquest full de ruta, 
impliquen amb menor o major mesura fomentar la participació del veïnat en els serveis re-
gulars d’ empresa, emprenedoria, ocupació i formació de Barcelona Activa.

En aquest sentit, es treballarà per tal d’incrementar la participació del veïnat en les àrees 
d’Ocupació, Formació, Emprenedoria i Proximitat i en serveis i recursos adreçats a l’Eco-
nomia social i solidària.
 

• Accions per a l’apropament de programes i serveis de Barcelona Activa. 

• Promoure iniciatives relacionades amb els sectors estratègics de la ciutat ja que tenen 
molta presència a l’Eixample: TIC, sectors creatius tradicionals, sectors creatius no 
tradicionals, salut i bio, turisme, comerç. Aquest suport s’oferirà mitjançant els diversos 
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serveis i recursos adreçats a l’empresa i l’emprenedoria que s’implementen des de 
Barcelona Activa (OAE, Impulsem el que fas) i des del Districte de l’Eixample (Oficina 
de Promoció Econòmica). 

• Potenciar el grup motor com a espai de coordinació i cocreació del full de ruta per a 
la reactivació econòmica del Districte de l’Eixample i de seguiment de la implementa-
ció de les mesures que s’hi estableixin. El grup motor està constituït per l’Oficina de 
Promoció Econòmica del Districte, Direcció de Serveis a les persones, representació 
política al Districte amb competències en promoció econòmica i Barcelona Activa. 

Indicadors: 

• Increment dels nivells de participació en els àmbits d’ocupació, formació, emprene-
doria  i proximitat.

• Nº de reunions del grup motor. Se celebraran 4 reunions anuals del grup motor (una 
per trimestre). 
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Els recursos econòmics associats en l’execució del conjunt d’accions contingudes en el 
full de ruta seran, com a mínim, de 16.436.773,8€ per al període 21–23. Tanmateix, aquests 
recursos podran ser objecte de modificacions en funció de dos factors:

1. L’ús dels serveis de Barcelona Activa per part dels veïns i de les veïnes de l’Eixample.
2. Les disponibilitats municipals pressupostàries anuals.

Recursos econòmics05
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La implementació del full de ruta per a la reactivació econòmica 2021-2023 al districte de  
l’Eixample s’acompanya de la definició d’un model de governança en tot el procés: l’elabo-
ració, la posada en marxa, el seguiment i l’avaluació. 

Per a dur a terme el desplegament de les línies estratègiques i les actuacions en què es 
basa aquest full de ruta,  són bàsiques la participació de tots els agents del sector de la pro-
moció econòmica del Districte i de Barcelona Activa, així com la cooperació entre aquests 
i els agents del territori.
 
En aquest sentit,  la situació actual ens obliga també a fer una revisió contínua i adaptant 
tant de les mesures que es pretenen dur a terme com de les que ja estan implantades.

El procés de seguiment d’aquestes línies de treball es realitzarà a través dels següents 
espais: 

Governança i seguiment06
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Espai de Lideratge:

Grup Motor per al Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat a l’Eixample, format 
pels equips tècnics de l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte i Barcelona Activa, 
Direcció de Serveis a les Persones del Districte i representants polítics de les conselleries 
implicades en la promoció econòmica i que es reuneix amb una periodicitat trimestral.

Aquest vol ser un espai per a la creació d’una política de promoció econòmica  integrada 
amb la participació de totes les àrees vinculades a aquesta promoció al districte de l’Eixam-
ple, que s’implementi de forma coherent i efectiva.

Espais de Coproducció i Cocreació

Espai Tècnic: espai de disseny de les línies de treball del full de ruta. Està composat per 
l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte i Barcelona Activa. 

Es generaran grups de treball quan sigui necessari per treballar propostes d’actuació es-
pecífiques, tant a nivell de l’equip tècnic del grup motor com els que sorgeixin del tei-
xit associatiu,  grups municipals o altres entitats vinculades a  la promoció econòmica. A 
l’Eixample se n’ha creat un específic per treballar com s’aborda el treball relacionat amb 
l’economia social i solidària en el full de ruta. 

Espais de rendició de comptes:

Des de l’òptica d’espais de rendició de comptes, en aquests espais s’informa periòdica-
ment de l’estat d’execució del Pla: s’incentiva que els/les agents que hi participin avaluïn el 
grau de compliment de les línies estratègiques, al mateix temps que es fa un seguiment de 
la implementació dels projectes i es recullen propostes. 

Aquests espais, impulsats des del Districte, són:

• Consell de Comerç, òrgan consultiu i de participació ciutadana del districte de l’Ei-
xample. El conformen el regidor, les associacions i eixos comercials del territori i els 
representants dels partits polítics. Es reuneix un mínim de dues vegades a l’any i  serà 
l’espai on presentar i contrastar les mesures i accions adreçades al teixit comercial.

En cas que es creïn nous espais consultius i de participació ciutadana relacionats amb la 
Promoció econòmica, aquests seran inclosos al full de ruta com a espais de rendició de 
comptes. 
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Quadre resum06

Línies 
estratègiques Objectius

LE1 
L’Eixample. 
Economia 
des del 
territori.   

OBJECTIU 1 Promocionar iniciatives socioeconòmiques al districte.

OBJECTIU 2 Sensibilització i visibilització d’iniciatives relacionades amb l’àmbit 
de l’economia social i solidària.

OBJECTIU 3 Fomentar i donar suport al sector de l’economia verda i circular de 
proximitat.

OBJECTIU 4 Acompanyar i assessorar al sector de l’alimentació sostenible i el 
consum responsable.

LE2 
L’Eixample 
reactiva el seu 
comerç.

OBJECTIU 5 Donar suport al desplegament de les accions de la Mesura 
de Govern de Comerç de l’Eixample: Pla de xoc i mesures de 
recuperació econòmica (post-COVID-19) per el comerç, mercats i 
restauració. Districte de l’Eixample.

OBJECTIU 6 Fomentar la reactivació econòmica dels comerços del districte, tot 
atenent les seves demandes i necessitats.

LE 3: 
L’Eixample, 
projectes que 
dinamitzen 
l’economia del 
districte.

OBJECTIU 7 Promoure i finançar projectes que contribueixin a la promoció de 
l’economia en els barris del districte des del propi territori.

OBJECTIU 8 Detectar i acompanyar noves iniciatives de desenvolupament local 
que impulsin l’economia del districte.

 LE4 
L’Eixample 
treballa amb 
qualitat.

OBJECTIU 9 Fomentar la millora de l’ocupabilitat per a promoure l’accés de 
qualitat al mercat de treball de les persones del districte.

OBJECTIU 10 Donar suport a iniciatives comunitàries que incideixin en la inserció 
laboral del veïnat de l’Eixample.

LE5 
L’Eixample i 
l’economia de 
la ciutat.

OBJECTIU 11 Mantenir el nivell de participació de les persones i de les entitats 
del districte en accions i activitats que facilitin la millora i 
dinamització de l’economia local, així com promoure la participació 
en noves accions i programes.
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