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DESTACATS
Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant 

Martí 2018 – 2020
▪ Cada anualitat disposa del seu corresponent informe en el que es detallen les accions i els indicadors 

de cadascuna de les mesures i que han estat presentats en els espais de rendició de comptes 

corresponents. Properament disponibles a https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/pla-

desenvolupament-economic/ca

Barcelona Activa / Districte de Sant Martí / Direccio de Comerç / Direcció de Turisme / Pla de Barris 
Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/pla-desenvolupament-economic/ca


DESTACATS PDE 2018-2020 

bcn.cat/barcelonactiva-

bcn.cat/santmarti

Destacats PDE Sant Martí 2018-2020

En matèria d’ocupació

▪ El Dispositiu d’inserció sociolaboral de Treball als Barris del Besòs i el Maresme ha atès més de 700 persones en 

situació d’atur i amb dificultats d’inserció.

▪ Posada en marxa del Servei d’orientació i suport laboral al barri de la Verneda i la Pau, en el marc de Pla de Barris.. 

▪ Més de 540 persones contractades en programes que integren formació i treball 

▪ Més de 5700 persones residents al districte han utilitzat l’Espai de Recerca de Feina de Porta22

▪ Nou Dispositiu d’inserció sociolaboral per persones joves amb problemàtiques de salut mental: més de 180 

persones ateses

▪ Programa Labora, més de 2500 persones ateses 

▪ Dinamització d’espais de governança en l’àmbit: Taula d’Ocupació de districte i Grup de Treball d’Ocupació de la 

Verneda i la Pau (nou)

En matèria d’activitat econòmica

▪ En 4 edicions de l’Impulsem el que fas s'han finançat 69 projectes de desenvolupament econòmic per un valor 

d’1.775,300€

▪ Dinamització industrial dels polígons de l’Eix Besòs, s’han visitat des de 2017, 162 empreses dels polígons de l’Eix 

Besòs oferint el Catàleg de serveis i programes per Empreses Industrials, de les quals 46 pertanyen a Sant Martí 

(Verneda Industrial). . Tres programes a mida: màrqueting digital, eficiència energètica i economia circular, amb la 

participació de 24 empreses. Web dels polígons Eix Besòs, 739 empreses

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/poligons-eix-besos
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Destacats PDE Sant Martí 2018-2020

▪ Accions de suport al comerç de Proximitat: 

➢ impuls de l’associacionisme comercial, amb el finançament dels projectes presentats pels eixos i associacions

comercials a les convocatòries anuals de comerç i els projectes singulars impulsats des del districte, per un import

total de 607.232,15€.

➢ Dinamització de la Taula de Comerç, amb la cocreació de projectes conjunts del teixit comercial del Districte 

(campanya de dinamització comercial de Nadal, TriaTapes,..)

➢ impuls de la competitivitat dels comerços, a través de l’alta participació de comerços del districte en programes com 

Comerç a Punt o Digitalitza’t

▪ Economia Social i Solidària: 

➢ Posada en marxa d’Innoba, centre municipal de referència en innovació socioeconòmica

➢ Posada en marxa del Bicihub, centre de referència de la mobilitat sostenible i l’economia social.

➢ Gregal: consolidació del projecte i professionalització de l’equip. Inici de les obres d’acondicionament

▪ S’ha donat suport, a través d’una figura tècnica, a la iniciativa de Barcelona Fòrum District com a entitat que treballa, 

entre altres coses, el foment de la inserció laboral de persones en situació social i/o econòmica vulnerable

▪ Procés de nou lideratge públic del 22@, que es troba en la fase final, i que proposa activar prop d'1M m2 per activitat 

econòmica sumant aquelles vinculades a l'economia verda i circular, la social i solidària i la indústria 4.0

PRESSSUPOST  I GOVERNANÇA

▪ 22.896.062 €

Grup Motor

espai municipal de coordinació on es posen 
en comú les intervencions de 

desenvolupament econòmic de les 
instàncies municipals

Periodicitat mensual

Consell d’Economia Social, 

Comerç i Ocupació

Espai de rendició de comptes

Periodicitat anual
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Informe Anual 2020 del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí 

Nou Pla de Desenvolupament Econòmic 2021-2023

Estructura

8 línies 
estratègiques

18 
objectius

projectes 
/accions

19 indicadors 

d’entorn

50 

indicadors 

d’impacte

Elaboració:  Districte de Sant Martí / Barcelona Activa / Pla de Barris

Centres d’interès en clau econòmica

La indústria 
manufacturera

Les TIC

El comerç i 
serveis de 
proximitat i 
economia de 
proximitat

L’economia 
circular

Les 
indústries 
creatives i 
l’economia 
del visitant



8 Línies estratègiques i  18 objectius

LÍNIES ESTRATÈGIQUES OBJECTIUS

LE1. Sant Martí, reactivació econòmica des del territori

1. Promocionar iniciatives econòmiques al Districte

2. Dinamitzar i enfortir el teixit empresarial dels polígons industrials del districte

LE2. Sant Martí aposta pel treball de qualitat per sortir de la crisi 

3. Incrementar l’ocupabilitat dels veïns i veïnes del territori
4. Donar suport al treball de qualitat
5. Fomentar l’ocupabilitat de joves de Sant Martí mitjançant accions d’orientació, 
formació i suport a la inserció laboral

LE3. Sant Martí promou els barris de la Franja Besòs

6. Potenciar l’ús dels recursos i serveis d’inserció sociolaboral existents al Besòs i el 
Maresme i a la Verneda i la Pau per part dels veïnes i veïns d’aquests barris
7.  Facilitar l’accés a tots els recursos i serveis socioeconòmics disponibles als veïnes i 
veïns dels barris de Pla de Barris.

LE4. Sant Martí reactiva el seu comerç
8. Desplegar les accions del Pla de Comerç del Districte
9. Foment del teixit comercial del Besòs i el Maresme, en el marc de Pla de Barris. 

LE5. Sant Martí finança projectes que dinamitzen l’economia del districte
10. Finançar projectes que promouen l’economia dels barris 
11. Detectar i acompanyar noves iniciatives que impulsin l’economia del Districte

LE6. Sant Martí enforteix l’economia social i solidària

12. Suport a la creació i consolidació d’iniciatives socioempresarials viables i alineades 
amb l’interès públic
13.  Suport a projectes singulars de l’Economia Social i Solidària al districte
14. Consolidar els projectes comunitaris del territori vinculats als valors de l’economia 
social i solidària del districte

LE7. Sant Martí connecta la promoció de les indústries creatives amb l’economia del 
visitant

15. Potenciar projectes singulars d’indústries creatives vinculades al territori
16. Donar suport a iniciatives de l’economia del visitant en l’àmbit de la cultura i l’oci

LE8. Sant Martí promoció del districte en clau tecnològica i d’innovació
17. Suport a les iniciatives empresarials tecnològiques i/o innovadores
18. Foment de la formació digital



L’execució del conjunt d’accions

contingudes en el nou Pla seran, com a

mínim, de 19.000.000€

Recursos EconòmicsGovernança i seguiment

Espais de rendició 
de comptes

•Consell de Comerç

•Consell Sectorial 
d’Ocupació, Comerç i 

Economia Social

•Sessió plenària en 
Consell de Districte

Espai de Lideratge

Creació d’una Unitat de 
Promoció Econòmica 
de Sant Martí que 
coordini les actuacions 
de tots els operadors 
municipals en matèria 
de promoció 
econòmica  

Més informació a: 

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/pla-

desenvolupament-economic/ca

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/pla-desenvolupament-economic/ca

