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Què és el PDE d’Horta- Guinardó? 

 
 
 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta- Guinardó 

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

període 2018-2022. 

2. S’ha elaborat a partir de propostes del teixit veïnal, comunitari, comercial i social d’HG 

3. L'impulsa el Districte d’Horta-Guinardó i la Direcció de Desenvolupament de Proximitat de 

Barcelona Activa, en coordinació amb totes les altres àrees de l'Ajuntament dedicades a 

Promoció Econòmica i Comerç. 

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

5. Articula i ordena accions que ja existien i impulsava Barcelona Activa i d’altres àrees que ja 

existien però de manera inconnexa les unes de les altres. 

6. Contempla la coproducció de projectes amb teixit veïnal, comunitari, comercial i social. 

7. Disposa d’un pressupost anual mínim 1.250.000 d’euros 

8. Comptarà amb un web de seguiment on s’anirà penjant la informació d’execució de les mesures, 

així com notícies, estudis, etc.  

9. Presentat com a mesura de govern en Consell Plenari 1 de març de 2018.  
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Estructura del PDE: 4 àmbits d’intervenció 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó   

Desenvolupament 
i Economia de 

Proximitat 

Ocupació de 
Qualitat 

Nou lideratge 
públic 

Economia Social i 
Solidària 

PAD/PAM 
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Estructura del PDE: 7 línies estratègiques 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta- Guinardó  

1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat 
2. Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de 

qualitat 
3. Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur 
4. Promoure el treball digne 
5. Integrar les accions d’impuls de l’ocupació localitzades al 

Districte 
6. Nou lideratge públic més directe a través la contractació 
7. Promoure i impulsar l’economia social i solidària al 

Districte 
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El PDE AL GUINARDÓ: resum principal accions 
i projectes 
 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  

BLOC DESENVOLUPAMENT i ECONOMIA de PROXIMITAT 
- Vinculades a comerç: 

- Pla de Dinamització Comercial del Guinardó- realitzat 
- Futur web establiments comercials 
- Oferta formativa relacionada amb la professionalització i la millora 

de la gestió: possibilitat d’accedir a formació grupal i individual que 
s’imparteix al districte, en alguns casos a títol individual i en altres 
com associació 

- Obert al Futur, Xarxa Comercial en Creixement, 
Assessoraments Personalitzats... 

- Vinculades a locals buits (especial incidència en el barri) 
- Estudi per definir 5 models de negoci potencialment viables al 

barri.  
- Nova modalitat dinamització buits Convocatòria Subvencions 

Impulsem el que Fas 
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El PDE AL GUINARDÓ: resum principal accions 
i projectes 
 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  

BLOC DESENVOLUPAMENT i ECONOMIA de PROXIMITAT 
- Vinculades al teixit socioeconòmic del territori 

- 2017: noves convocatòries de subvencions 80% import 
subvencionable 

- IMPULSEM el que FAS- Guinardó: 2 projectes seleccionats 
(Esclatec, APASSOS) 

- Economia Social i Solidària- Guinardó: 2 projecte 
seleccionats (Rocaguinarda, APASSOS) 

 
- NOVES EDICIONS ENGUANY. Incorpora Fase “preconvocatòria” 

amb sessions informatives. 
 
- Projecte CUINA per l’OCUPACIÓ. Ubicació al Guinardó 
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El PDE AL GUINARDÓ: resum principal accions 
i projectes 
 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  

BLOC OCUPACIÓ DE QUALITAT 
- Persones en recerca de feina: increment de l’atenció del veïnat en 

situació d’atur 
- Mas Guinardó: programa Barcelona Treball 
- Més recursos i serveis terriorialitzats: Punts d’Informació, Ca 

N’Andalet. 
- Programes ocupacionals a HG: Mentoring +40, 30 Plus, Pla de 

xoc aturats llarga durada... 
- Impuls accions formació impacte comunitari 
- Projectes Integrals amb contractació: es treballarà per incrementar 

la difusió al territori i, prioritzar, en la mesura del possible, la 
contractació de persones d’aquest. 

- Protocol d’ocupació territorial: es posarà a disposició de les 
empreses, amb l’objectiu de que aquestes prioritzin la contractació 
de persones del districte. 



8 

El PDE AL GUINARDÓ: resum principal accions 
i projectes 
 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  

BLOC OCUPACIÓ DE QUALITAT 
 
- Persones en situació de precarietat laboral: promoure treball digne 

- Projecte Investigacció. 2018. Dones 
- Accions d’informació i sensibilització 
- Impuls RSC entre empreses del territori, fent especial incidència 

en l’impuls de la igualtat de gènere en l’entorn laboral 
 

- Texit associatiu, social i comunitari 
- Elaboració mapes recursos ocupacionals i formatius 
- Trobades amb empreses en el marc de la xarxa de foment de 

l’ocupació per generar sinèrgies. 
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El PDE AL GUINARDÓ: resum principal accions 
i projectes 
 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  

BLOC NOU LIDERATGE PÚBLIC 
 
- Des del districte d’HG s’han incorporat els principis de l’Economia del 

Bé Comú, incorporant, entre d’altres, un recull de clàusules tipus per 
promoure una contractació pública més social, sostenible i 
transformadora. 

- És també en aquesta línia d’impuls de l’Economia del Bé Comú i amb 
l’horitzó d’ampliar aquest model a altres actors i sectors, 
especialment l’empresarial, que el districte vol contribuir a difondre i 
promoure que empreses del territori contemplin la possibilitat de 
sumar-se al Balanç de l’Economia del Bé Comú 
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El PDE AL GUINARDÓ: resum principal accions 
i projectes 
 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  

BLOC ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
- Foment de la creació d’iniciatives que s’emmarquin en el sector al 

mateix temps que cercarà enfortir els projectes existents, donar suport 
a la creació de nous i facilitar la consolidació d’estructures. 

 
- Es tindrà en compte l’existència de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, 

Coòpolis, projecte amb vocació de ciutat, que es coordinaran 
algunes accions d’impuls de l’economia social i solidària amb 
accions puntuals al Districte Horta-Guinardó com el desplegament 
del node territorial a El Guinardó.  

 
- Projecte Temps i Cura del Guinardó 
 
- Visibilització del teixit existent i suport econòmic a possibles iniciatives 

i/o entitats 
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