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PRESENTACIÓ 

▪ El Pla de Desenvolupament Economic (PDE) de Sant Martí 2021-2023 aposta pel desenvolupament econòmic de proximitat: 

o s’apropa a les necessitats actuals que té el territori i treballa per adaptar la seva resposta

o té en compte els actius del territori

o vol minimitzar la distància entre ciutadania i recursos públics

o es defineix a partir d’un enfocament d’economia plural i centrada en les persones

▪ Integra el conjunt d’accions de desenvolupament econòmic en una planificació en els següents centres d’interès en clau econòmica

40 indicadors 
d’impacte
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▪ Aquest Pla s’ha elaborat de forma conjunta entre l’equip de govern del districte de Sant 

Martí, la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte, Barcelona Activa i el 

programa municipal de Pla de Barris.

▪ La Unitat de Promoció Econòmica de Sant Martí formada pels agents anteriors juntament 

amb les diferents àrees implicades en la promoció econòmica: la Direcció de Comerç, 

l’Institut Municipal de Mercats, la Direcció d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 

Política Alimentària i la Direcció de Turisme i Indústries Creatives, és l’espai de governança

del Pla
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PRESSUPOST

El pressupost per a les actuacions del 2021 vinculades a Sant Martí ha estat de 8.934.765,55€ desglossat en les següents partides:

▪ Barcelona Activa: 7.684.599€ (un 10,2% més que al 2021). El desglossament per línies d’activitat ha estat el següent:
✓ Ocupació: 4.945.484€
✓ Emprenedoria:806,198€
✓ Formació Tecnològica: 492,944€
✓ Empresa: 1,049,919€
✓ DSP: 390.054€

▪ Un 22,62%ha estat la taxa de cobertura/atur registrat de 2021

▪ Convocatòria de subvencions Impulsem el que Fas: 491.272, 34€
▪ Convocatòria de subvencions Enfortim l’Economia Social i Solidària: 183.329,25€

▪ Districte de Sant Martí/Direcció de Comerç: 213.895,68€, amb el següent desglossament:
✓ Projectes presentats en la modalitat de promoció econòmica a la convocatòria ordinària de subvencions: 136.300€
✓ Convocatòria extraordinària enllumenat de Nadal: 38.595,68€
✓ Contracte programa de dinamització comercial del Districte amb el teixit comercial: 39.000€

▪ Pla de Barris: 361.669,28€ (algunes partides poden estar incloses en pressupost de Barcelona Activa / Convocatòria Subvencions Impulsem el que 
Fas i per aquest motiu no es sumen al pressupost global) 
✓ El Besòs i el Maresme: 214.174,75€
✓ La Verneda i la Pau: 147.494,53€
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PRINCIPALS INDICADORS 2021

▪ Un total de 3.992 persones residents a Sant Martí ateses en matèria d’ocupació, un 9,8% més que l’any anterior.

✓ 3.044 s’han orientat laboralment, un 10% més respecte al 2020
✓ 1.664 han participat en accions d’intermediació laboral. Un 4,4% menys respecte al 2020
✓ 772 han accedit a formació i capacitació ocupacional. Un 68% més respecte al 2020
✓ 222 s’han beneficiat d’un pla d’ocupació. Un 19% d’augment respecte al 2020

▪ Recursos específics per a joves:
✓ Fem Feina Fem Futur joves: 514 persones ateses i 1074 participacions totals
✓ ROJ (Recurs d’ocupació Juvenil): 295 persones i 585 participacions totals 

▪ Punt de Defensa dels Drets Laboral: 76 persones ateses durant el 2021 al Casal de Barri de la Pau i un total de 353 
assessoraments en matèria de Drets Laborals fets a persones residents al Districte (inclou assessoraments telemàtics i 
presencials a qualsevol Punt de Defensa de la ciutat)

▪ 1.110 empreses del districte han utilitzat els diferents serveis de Barcelona Activa per la seva consolidació (un 15,9% més que al 
2020)

▪ 1.031 veïns i veïnes de Sant Martí han participat en activitats d’emprenedoria

▪ 1.588 persones han participat en activitats de Formació i Innovació

▪ 271 persones de Districte han estat assessorades sobre drets laborals als Punts de defensa dels Drets Laborals

▪ 544 persones i 177 entitats han participat en activitats relacionades amb l’àmbit de les ESS.

▪ Impulsem el que fas: 26 projectes amb impacte a Sant Martí aprovats a la convocatòria de 2021, amb un pressupost atorgat de 
545.613€
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PROJECTES DESTACATS

▪ Posada en marxa de l’Oficina 22@: Ubicada a l’edifici MediaTIC, i integrada físicament dins l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona 
Activa i funcionalment amb els serveis de l’Institut Municipal d’Urbanisme, la nova oficina està gestionada per l’Ajuntament de Barcelona, ofereix accés 
presencial i telemàtic a través del web barcelona.cat/22barcelona, i canalitza a través d’un servei de finestreta única gestions empresarials i 
urbanístiques relacionades amb projectes per desenvolupar el 22@.

▪ Inici de l’estratègia Amunt Persianes: ‘Amunt persianes’ és l’estratègia de dinamització de locals en planta 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. Al 2021, s’han atorgat subvencions de la convocatòria Impulsem el que Fas per a l’obertura d’activitat econòmica en locals buits (4 a 
Sant Martí) i s’ha procedit a la compra pública de locals en planta baixa per tal que formin part del programa Baixos de Protecció Oficial 

▪ Inici d’atencions presencials al districte del Punt de Defensa de Drets Laborals: Al mes de març, es va apostar per la territorialització d’aquest servei a 
Sant Martí, que es presta tots els dimecres al matí al Casal de barri de La Pau, que esdevé un node de serveis, junt amb el servei d’orientació i suport 
laboral i la presència setmanal de la XARSE.

▪ Finalització de les obres de rehabilitació de Gregal: al 2021 han finalitzat les obres de rehabilitació de la cuina i del menjador de la cooperativa Gregal, 
a la Rambla Prim, en el marc de Pla de Barris del Besòs i el Maresme. S’ha reiniciat l’activitat de repartiment de menjar al mes de febrer.

▪ Dissenyem Comerç: Es tracta d’un projecte conjunt de la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives  de la Regidoria de Comerç i Mercats, consistent en 
el treball conjunt d’estudiants d’escoles de disseny del territori amb les associacions de comerciants per tal d’enfortir el comerç de proximitat. Al 2021, 
s’ha dut a terme una edició amb l’escola Acid House i l’eix comercial Poblenou

▪ Forum District: Durant 2021, s’ha seguit donant suport des del Districte a la tasca duta  a terme per l’associació Barcelona Forum District en l’àmbit de 
la responsabilitat social empresarial. Entre les accions més destacades, cal mencionar aquelles vinculades a la inserció laboral de persones del territori 
a partir del treball en xarxa amb les entitats sociolaborals del districte.

▪ Accions d’enxarxament amb el teixit d’ESS del territori

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/22barcelona/ca/
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REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA 
DES DEL 
TERRITORI

Objectiu 1.
Promocionar 
iniciatives 
econòmiques al 
districte

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Amunt Persianes Implementació de l’estratègia Amunt Persianes a Sant Martí amb el calendari previst

2021:  Al mes d’abril 2021 es presenta la posada en marxa de l’Estratègia “Amunt Persianes” per activar una part dels 1.500.000 m2 disponibles en planta 
baixa per a activitat econòmica a la ciutat i una mesura per evitar tancaments d’establiments en actiu. 

▪ Creació Observatori Locals en Planta Baixa : En procés de disseny per integrar les diferents fons disponibles.
▪ Ajuts econòmics per a la instal·lació a locals en planta baixa buits: A la Modalitat 1 (Dinamització de locals buits) de la convocatòria “Impulsem el 

que fas 2021”, es destinen uns 700.000€ de finançament a 40 projectes a nivell de ciutat, dels quals 4 locals són per projectes vinculats Sant Martí, 
amb un total de 75.000 € de pressupost atorgat.

▪ Creació d’una cartera pública de Locals en planta baixa (Baixos de Protecció Oficial (BPO): Procediment de compra de locals a tota la ciutat per 
valor de 17,5M€, amb 50 locals distribuïts per tota la ciutat, dels quals 4 són locals de Sant Martí en procés de compra.

▪ Creació Borsa de lloguer de locals en planta baixa privats: A executar a 2022
▪ Recursos per a prevenir nous locals buits. 1.677 empreses del sector comerç i Serveis a nivel de ciutat han rebut suport per part de Barcelona 

Activa. D’aquestes, 196 (11,7%) són de Sant Martí

Oficina 22@ Indicadors de l’Oficina 22@ estan condicionats a la futura aprovació definitiva del 
MPGM (Modificació del Pla General Metropolità) del 22@.

La MPGM del 22@ s’ha aprovat provisionalment 

Impulsem Sant Martí Quatre trobades de la comunitat Impulsem Sant Martí

Atesa la situació sanitària i les restriccions consegüents durant el 2021, no s’han pogut convocar trobades de la comunitat. 

https://www.barcelonactiva.cat/amuntpersianes
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ESTRATÈGICA 1

REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA 
DES DEL 
TERRITORI

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

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Enfortiment i reactivació de les iniciatives vinculades a 
l’Economia Verda i Circular de proximitat

Cinc accions de promoció de l’Economia Verda i Circular de proximitat realitzades

Al 2021 s’han dut a terme les següents accions:
• Presentació del MES Barcelona (Mecanisme per a l’Energia Sostenible) a les empreses dels polígons de l’Eix Besòs: juliol
• Programa de Mobilitat Sostenible per a empreses dels polígons de l’Eix Besòs: inici setembre
• Programa d’Economia Circular per a empreses dels polígons de l’Eix Besòs: inici setembre
• Presentació del Clúster de l’Hidrogen Verd de Catalunya (H2 Valley) a 2 empreses dels polígons de l’Eix Besòs: novembre
• Treball amb SIRESA (empresa subcontractada per Urbaser) per identificar les problemàtiques d’abandonament de residus a algunes ubicacions dels 

polígons de l’Eix Besòs: desembre

Acostament de recursos a les empreses dels polígons 
industrials per enfortir el teixit empresarial

Mantenir el nombre d’empreses instal·lades segons el cens de 2019.

S’han mantingut el nombre d’empreses instal·lades als polígons de l’Eix Besòs en relació al cens de 2019 (740)
S’han atès 63 empreses dels polígons de l’Eix Besòs: 17 a Sant Martí
S’han realitzat 119 accions concretes de suport a les empreses dels polígons de l’Eix Besòs: 38 a Sant Martí

Creació d’espais de trobades de les administracions vinculades 
a polígons industrials en clau metropolitana a l’entorn Besòs

Dues trobades anuals de les administracions vinculades als polígons industrials a 
l’entorn Besòs.

Enguany s’han convocat tres reunions conjuntes amb els dos districtes de Barcelona que tenen activitat industrial al voltant del Besòs: 
- La primera es va convocar el 25 de febrer de 2021, per valorar la necessitat de generar un espai compartit. Es van detectar dos temes comuns a tractar en 
properes trobades: arribada d’Amazon i recollida de residus
- El 25 d’abril es va convocar la segona reunió per valorar l’impacte de l’arribada d’ Amazon
- El 7 de maig la tercera, per compartir com es feia la neteja i recollida de residus, així com per detectar quines zones estaven generant més dificultats. 
Arrel d’aquesta reunió, al Districte s’han posat en marxa diferents accions per abordar les zones conflictives i arribar a solucions que millorin l’espai 
compartit als polígons



LINIA 
ESTRATÈGICA 2

SANT MARTÍ 
APOSTA PEL 
TREBALL DE 
QUALITAT PER 
SORTIR DE LA 
CRISI

Objectiu 3.
Incrementar 
l’ocupabilitat dels 
veïns i de les 
veïnes del 
territori

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Posada en marxa d’un model integral de recursos 
ocupacionals (1)
Reforç del servei d’informació i assessorament 
ocupacional (2)
Accions de comunicació territorialitzades dels recursos 
ocupacionals (3)

Atendre 3.000 persones del territori anualment en matèria d’ocupació

El nombre de persones ateses al 2021 en matèria d’ocupació residents al districte de Sant Martí ha estat de 3.992, un 17% del total de la ciutat; i un 9,8% 
més que l’any anterior.
2021: 
(1): Pendent executar al 2022
(2): El Punt d’Informació de Ciutat ha atès 1.334 persones (739 dones i 595 homes)

A més, persones ateses en altres programes i serveis:

(3): Acció pendent per 2022. Es farà una bustiada específica amb recursos ocupacionals per persones residents al Districte.

Mantenir el pes dels Programes Integrals amb 
Contractació (PIC)

Mantenir el pes percentual dels Programes Integrals amb Contractació al Districte en relació amb 
el total de ciutat.

Al 2021, el districte ha gestionat 57 places de PIC, gairebé un 84% de les places sol·licitades, i que implica un 8,39% del total de places gestionades. A 
aquesta xifra cal sumar les 18 places dels projectes de reactivació de ciutat de la gerència territorial.

Dona Home Total

Fem Feina Fem Futur Pob Gral 409 290 699 

BCN Treball 497 201 698 

Passarel·les 40 36 76 

30 plus 44 25 69 

Ubica't 55 25 80 

PròXim 13 25 38 
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SANT MARTÍ 
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TREBALL DE 
QUALITAT PER 
SORTIR DE LA 
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Objectiu 3.
Incrementar 
l’ocupabilitat dels 
veïns i de les 
veïnes del 
territori

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Barcelona Forum District Inserció o participació com a alumnes de pràctiques d’entre 30 i 40 veïns i veïnes a través del 
Forum District

Durant 2021, l’entitat ha facilitat la inserció laboral de 41 persones (63% dones i 37% homes). A més, un total de 6 persones han realitzat períodes de 
pràctiques formatives en empreses de BFD. No s’ha pogut dur a terme el 2021, atesa la situació sanitària, la col·laboració en el projecte de Diversificació 
Curricular

Difusió de les línies d’ajuts a la contractació entre els
actors econòmics del territori

Un mínim del 10 % de persones del Districte beneficiàries del total de línies d’ajuts a la 
contractació.

Al 2021, 116 sol·licituds de l’ajut CreaFeina+ aprovades a Sant Martí (26% del total)

Pel que fa a contractacions, han estat 87 persones residents al Districte: 48 dones i 39 homes contractats (un 19,7% del total)

Dinamització de la Taula d’Ocupació de Sant Martí Dues trobades anuals de la Taula d’Ocupació.

Al mes de març es va celebrar una trobada, en format virtual, que va servir per reprendre el contacte entre les entitats membres.
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ESTRATÈGICA 2

SANT MARTÍ 
APOSTA PEL 
TREBALL DE 
QUALITAT PER 
SORTIR DE LA 
CRISI

Objectiu 4.
Donar suport al 
treball de qualitat

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Accions del Punt de Defensa dels Drets Laborals Punt setmanal d’atenció en drets laborals al Districte.
Atendre anualment un mínim de 150 residents del Districte en els Punts de Defensa dels Drets 
Laborals.

Des del mes de març de 2021 s’ofereix atenció presencial setmanal, els dimecres de 9h a 13h, del PDDL al districte, al casal de barri de La Pau. S’han ofert 
en aquests mesos atencions individuals a 66 persones. 

Des del servei dels Punts de Defensa de Drets laborals, que aquest 2021 s’ha estès de forma presencial als 10 districtes de la ciutat, a més de seguir 
mantenint l’atenció telefònica, s’ha atès a 271 persones residents al districte de Sant Martí, en 353 accions.
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SANT MARTÍ 
APOSTA PEL 
TREBALL DE 
QUALITAT PER 
SORTIR DE LA 
CRISI

Objectiu 5.
Fomentar 
l’ocupabilitat de 
joves de Sant 
Martí

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil 2020–2023 Atendre anualment entre 500 i 600 joves de Sant Martí

• Durant el 2021 s’han dut a terme diferents programes i accions específiques per joves, Un total de 483* persones de Districte han  participat en 
aquestes accions. *(una mateixa persona pot participar en diferents accions)

Programa o Servei Dona Home total

TransOcupació 9 0 9 

Fem Feina Fem Futur Joves 223 252 475 

BCN treball joves 29 23 52 

Referents d'ocupació juvenil 132 162 294 

Garantia Juvenil 25 30 55 

A prop Jove 18 27 45 

Retorn amb Oportunitats 4 0 4 

Cases oficis 9 12 21 

Cases oficis seguiment 11 17 28 

Espais Recerca de Feina 254 192 446 

Formació 13 8 21 

Formació reciclatge 167 100 267 

Formació idiomes 120 54 174 

PPOO 98 104 202 



LINIA 
ESTRATÈGICA 3

SANT MARTÍ 
PROMOU ELS 
BARRIS DE LA 
FRANJA BESÒS

Objectiu 6.
Potenciar l’ús 
dels recursos i 
serveis d’inserció 
sociolaboral 
existents al BM i 
LV-LP per part 
dels veïns i les 
veïnes d’aquests 
barris 

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Treball als barris Entre 300 i 350 persones d’aquests barris ateses anualment en els dos serveis d’inserció 
sociolaboral.
Accions de difusió específica de les Cases d’Oficis entre entitats, iniciatives, serveis i programes 
que treballen amb joves del barri del Besòs i el Maresme.

2021: S’han atès al dispositiu del Besòs i el Maresme, ubicat al Centre Cívic Besòs, 217 persones (112 homes 
i 105 dones)
Es va fer difusió específica de les Cases d’Oficis a les entitats del barri del Besòs i el Maresme a través de 
la tècnica d’accions al BM.

Pla de barris Desenvolupar una intervenció per millorar l’ocupabilitat de persones en situació irregular. 
Desenvolupar una acció anual de formació ocupacional per a col·lectius específics i en risc 
d’exclusió. 

2021: El servei d’orientació i suport laboral de la Verneda i la Pau ha atès 89 persones (55 dones i 34 homes). 

Tant la intervenció per millorar l’ocupabilitat de persones en situació irregular com l’acció anual de formació ocupacional per a col·lectius específics i en 

risc d’exclusió es preveuen executar al 2022



LINIA 
ESTRATÈGICA 3

SANT MARTÍ 
PROMOU ELS 
BARRIS DE LA 
FRANJA BESÒS

Objectiu 7.
Facilitar l’accés a 
tots els serveis i 
recursos 
socioeconòmics 
disponibles als 
veïns i les veïnes 
dels barris de Pla 
de Barris

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Xarxa de Resposta Socioeconòmica Entre 350 i 500 persones ateses a cada XARSE per any
Entre 12 i 20 trobades de suport emocional a cada XARSE per any
Entre 800 i 1000 accions anuals a cada XARSE

Al 2021 la XARSE del Besòs i el Maresme ha atès 1.277 persones (51,6% dones i 48,4% homes) en 11.665 accions; en relació amb l’any 2020, es nota un 
increment d’atenció a la població de 45 a 65 anys. Un 78% de les persones ateses són veïnes del Besòs i el Maresme, i un 12,5% ho són de la Verneda i la 
Pau.

S’han fet trobades setmanals de suport emocional per punt.

Consolidació del projecte de Gregal Assoliment dels objectius del projecte de consolidació del projecte Gregal per al període 2021-
2023

De les accions dutes a terme el 2021, destaquen:

• Fase final de les obres de renovació de la seu del menjador, que disposa de cuina 
industrial, menjador adaptat a la normativa, espais de magatzems i d’oficines 

• Continuació de l’acompanyament tècnic a l’equip i disposició de recursos per a la 
seva formació i professionalització

• Desenvolupament del projecte de memòria de Gregal: impuls a la recuperació i 
conservació del patrimoni històric de la cooperativa que s’ha materialitzat en 
diversos elements: un web anomenat Memòries de Gregal amb material 
audiovisual divers, un mural realitzat en la façana lateral del menjador per l’artista 
Rock Blackblock i un documental sobre la història de Gregal que veurà la llum el 
2022.
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SANT MARTÍ 
PROMOU ELS 
BARRIS DE LA 
FRANJA BESÒS

Objectiu 7.
Facilitar l’accés a 
tots els serveis i 
recursos 
socioeconòmics 
disponibles als 
veïns i les veïnes 
dels barris de Pla 
de Barris

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Programa d’homologació d’estudis 30 persones ateses per any al programa

S’ha fet la licitació i s’ha adjudicat a AMIC. S’inicia el març de 2022

Projecte de canguratge Concilia 200 famílies inscrites al servei de canguratge

D’octubre de 2020 fins a juny de 2021, s’ha posat en marxa el projecte Concilia als barris del Besòs i el Maresme (casal de barri del Besòs) i al de la 
Verneda i la Pau (casal de barri de La Pau). Durant l’any hi ha hagut una mitjana de 7 canguratges per dia; el nombre de famílies inscrites en aquest 
període al Besòs i al Maresme ha estat de 105, amb 1.426 canguratges; en el cas de la Verneda i la Pau, el nombre de famílies inscrites en aquest període 
ha estat de 101, amb 1.209 canguratges. 

Programa Prometeus 30 joves incorporats/des per any al programa

La promoció del curs 2021-2022 ha estat de 14 joves del Besòs i el Maresme i 9 de la Verneda i la Pau



LINIA 
ESTRATÈGICA 4

SANT MARTÍ 
REACTIVA EL 
SEU COMERÇ

Objectiu 8.
Desplegar les 
accions del Pla de 
Comerç del 
districte

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Els projectes i accions, així com els indicadors es poden consultar a la Mesura de govern per al comerç, mercats, restauració i turisme del districte de 
Sant Martí, presentada en el Consell Plenari del 8 de juliol de 2020. 

Com a destacat: 

1.- Projecte: BCN Market i Bonus consum

• Nº de comerços adherits al BCN Market: 788
• Bonus consum bescanviats: 37.773 bonus. (4t districte amb número de bonus bescanviats a nivell de Barcelona)

2.-Projecte diagnòstic del nivell de digitalització comercial

• Nº de comerços que han estat objecte de l’estudi: 150 comerços de l’Eix comercial Poblenou
• S’analitza : motivació del comerç versus formació i ús de les eines de marketing digital i xarxes socials

3.- Projecte específic al Besòs i el Maresme (a través de PIC Treball als Barris)

• Nª de comerços contactats: 195
• Nº de comerços inclosos en la llista de distribució: 47

4.- Projecte: Dissenyem comerç: 1 edició al Poblenou

5.- REC Li toca al barri: A finals de desembre, 33 comerços del BM i 22 de LV-LP estaven participant en la campanya Li Toca al Barri: fins a finals d’aquest 
mes, s’havien efectuat 1154 compres en RECs als comerços del BM per un import de 26.848€, i 856 als comerços de LV-LP per un import de 14.932€. El 
projecte de suport al REC a través de la campanya Li Toca al Barri ha finalitzat el 28 de febrer de 2022

6.- Comerç a Punt: 40 comerços del districte han estat assessorats pel programa Comerç a Punt

7.- Projecte CASBA: 10 comerços participants associats a Sant Martí Eix comercial

8.- Projecte col.laboratiu amb la Casa d’oficis- Barris Digitals: S’ha treballat col·laborativament, de nou, amb la Casa d’Oficis i d’aquest treball n’han sorgit 
2 projectes, amb l’elaboració dels següents productes:

➢ Mapa de comerços 
➢ Producció audiovisual 
➢ Modelatge en 3- D
En aquest projecte hi ha col·laborat les entitats Eix comercial Poblenou i l’ Associació de comerciants del Parc



LINIA 
ESTRATÈGICA 4

SANT MARTÍ 
REACTIVA EL 
SEU COMERÇ

Objectiu 8.
Desplegar les 
accions del Pla de 
Comerç del 
districte

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

9.- Projecte Comerç i escoles: 10 comerços del districte participants (16% de comerços participants respecte al total de ciutat)

Autòctons C/ Rogent, 24 45 Bolibloc C/ Sant Quintí, 3946 Forn del barri C/ Navas de Tolosa, 32747 Forn Elias C/ Freser, 9048 La petita C/ Marià Aguiló, 
11549 Looptica Rbla. de Poblenou, 4850 Peixateria Alicia C/ Pujades, 23651 Vernita Studio & ShopC/ Joncar, 2752 Xarcuteries Bosch C/ Mallorca, 55853 
Zig Zag Club Ptge. Cantí, 5

10.-Avaluació de projectes subvencionats: Projectes presentats per l’associacionisme comercial a la convocatòria ordinària de subvencions.: 16 projectes 
avaluats, amb un import atorgat de 120.500 euros

Na – Accions de dinamització: 54.200 euros

NB- Suport professional: 49.300

Nc: Digitalització: 8000 euros

Nd. Proximitat: 9000 euros

Altres subvencions: Convocatòria extraordinària enllumenat de nadal: Import atorgat: 38.595.68 euros

Convocatòria subvencions per la transformació digital del comerç(individual comerços)

- Nº subvencions presentades: 54

- Import atorgat: 99.814 euros (mitjana de 10.067 per projecte)

11.- Grup de treball operatiu dinamitzadors:

- Participants: dinamitzadors/es dels tres eixos comercials del Districte

- Periodicitat de les reunions: Quinzenal



LINIA 
ESTRATÈGICA 4

SANT MARTÍ 
REACTIVA EL 
SEU COMERÇ

Objectiu 8.
Desplegar les 
accions del Pla de 
Comerç del 
districte

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

12.- Contracte programa de dinamització comercial de la campanya de Nadal, amb el teixit comercial

Import del contracte: 39.000 euros.

Activitat programada: 10 itineraris de trenet turístics pels trams comercials del Districte

Assistents a les activitats:   6.605 persones (que presenten els tiquets repartits pels comerços participants)

Altres activitats programades:

- 10 concerts del projecte “Sons de Nadal”

- 10 espectacles del programa “La ciutat de Nadal”

- 57 activitats organitzades pels eixos comercials i associacions del districte.



LINIA 
ESTRATÈGICA 4

SANT MARTÍ 
REACTIVA EL 
SEU COMERÇ

Objectiu 9.
Foment del teixit 
comercial del 
Besòs i el 
Maresme, en el 
marc de Pla de 
Barris

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Accions adreçades a fomentar el Mercat Municipal i el 
comerç de proximitat.
Desplegament d’iniciatives que promoguin la resta del 
comerç de proximitat i l’activitat comercial a través d’un 
projecte integral

Finalització de la rehabilitació, fase III, corresponent a façana i accessos del Mercat
Municipal del Besòs.

Descripció de la Intervenció:
Al Mercat del Besòs, s'està habilitant un nou accés per als clients del mercat, separat del moll de logística, des del carrer de Perpinyà amb Cristóbal de 
Moura, atès que aquest accés és el de màxima afluència actualment. Per fer aquesta actuació cal anular la rampa d’accés a l’aparcament de coberta i 
realitzar-se a l’altre banda del mercat al carrer Jaume Huguet. Simultàniament es remodela la logística, segregant els recorreguts de brossa de l’alimentari, 
es creen nous lavabos i es remodela l’accés de Jaume Huguet. Aprofitant aquestes actuacions es renova la impermeabilització de tota la coberta.
Els magatzems quedaran a la planta del mercat i per tant queda alliberada totalment de magatzems la coberta.

Actuacions 2021:
L’actuació va començar al mes de febrer de 2021. Durant el 2021 s’ha fet la reposició del pàrquing de la coberta amb la nova impermeabilització i 
paviment, s’ha finalitzat la nova rampa d’accés al pàrquing pel carrer Jaume, els nous banys i els nous magatzems. 

Està previst finalitzar la intervenció el mes d’agost de 2022.



LINIA 
ESTRATÈGICA 5

SANT MARTÍ 
FINANÇA 
PROJECTES QUE 
DINAMITZEN 
L’ECONOMIA 
DEL DISTRICTE

Objectiu 10.
Finançar 
projectes que 
promouen 
l’economia i el 
teixit associatiu 
del districte

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Convocatòria general de subvencions: comerç de 
proximitat i promoció econòmica

Entre 12 i 16 projectes finançats anualment per l’ajut de la convocatòria general de subvencions
en la modalitat comerç de proximitat i promoció econòmica.

Al 2021, 17 projectes finançats al 2021 (15 d’entitats de comerç associat, 1 de Barcelona Forum District i un d’Opcions de Consum Responsable)

Impulsem el que Fas Entre 13 i 23 projectes finançats anualment per l’ajut Impulsem el que fas per un total d’entre 
270.000 € i 650.000 € anuals i que tinguin impacte a Sant Martí.

Enguany s’han aprovat 23 projectes, amb impacte total o parcial al districte de Sant Martí, que es duran a terme entre 2021 i 2022. Pressupost total: 
431.963,62€

A més, durant 2021, s’ha dut a terme el seguiment tècnic dels 21 projectes aprovats a la convocatòria 2020.

10. Sant Martí 23 431.963,62 €

64. el Camp de l'Arpa del Clot - -

65. el Clot 1 9.900,00 €

66. el Parc i la Llacuna del Poblenou - -

67. la Vila Olímpica del Poblenou - -

68. el Poblenou 4 101.000,00 €

69. Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou - -

70. el Besòs i el Maresme 4 56.489,68 €

71. Provençals del Poblenou 1 10.000,00 €

72. Sant Martí de Provençals - -

73. la Verneda i la Pau 2 27.062,94 €

Diversos barris 1 15.700,00 €

Sense especificar 10 211.811,00 €



LINIA 
ESTRATÈGICA 5

SANT MARTÍ 
FINANÇA 
PROJECTES QUE 
DINAMITZEN 
L’ECONOMIA 
DEL DISTRICTE

Objectiu 11.
Detectar i 
acompanyar 
noves iniciatives 
que impulsin 
l’economia del 
districte

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Detecció d’iniciatives d’impuls socioeconòmic del 
territori

Sis iniciatives comunitàries i/o socials assessorades anualment

Al 2021 s’ha seguit duent a terme la tasca d’acompanyament i assessorament a iniciatives d’impuls socioeconòmic del territori, entre les que destaquen:

• Acompanyament al projecte Menjador Nòmada per a la seva presentació a Impulsem el que Fas
• Acompanyament a la Taula Eix Pere IV per a la presentació de projecte a Impulsem el que Fas
• Acompanyament a l’entitat Youth BCN i organització de visita a la seu central de Barcelona Activa d’un grup d’un projecte europeu
• Acompanyament al projecte La Taca d’Oli, de la cooperativa La Fàbrica, al barri del Besòs i el Maresme
• Acompanyament a l’entitat Akasha Hub per a la presentació de projecte a Impulsem el que Fas
• Acompanyament a diverses iniciatives emprenedores als barris del Besòs i el Maresme i la Verneda i la Pau (derivades des de serveis de proximitat, 

com l’Espai Via Trajana i el Servei d’Orientació i Suport Laboral)



LINIA 
ESTRATÈGICA 6

SANT MARTÍ 
ENFORTEIX 
L’ECONOMIA 
SOCIAL I 
SOLIDÀRIA

Objectiu 12.
Suport a la 
creació i 
consolidació 
d’iniciatives 
socioempresarials 
viables i 
alineades amb 
l’interès públic

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Enxarxament d’InnoBA amb el teixit d’ESS del 
districte

Evolució de la participació de persones/entitats del Districte en els programes/serveis
d’InnoBA.

El fet que InnoBA, l’equipament municipal de referència en l’àmbit de l’ESS, estigui situat al districte fa que els serveis que ofereix siguin molt utilitzats 
pel veïnat de Sant Martí: per exemple, durant 2021:
• 152 persones residents a Sant Martí han participat en accions formatives d’ISE 
• 39 persones emprenedores i 15 empreses han estat acompanyades pel SAESS (Servei d’Assessorament en ESS)
• 48 persones han estat ateses pel PAO (Punt d’Atenció i Orientació)

Convocatòries de subvencions Enfortim l’ESS i 
Impulsem el que Fas

25 projectes finançats per les convocatòries de subvencions Enfortim l’ESS i Impulsem el que 
fas, modalitat Innovació Socioeconòmica.

Al 2021 s’han aprovat 15 projectes de la convocatòria Enfortim l’ESS amb impacte a Sant Martí, amb un import de  183.329€. 

S’han aprovat també 3 projectes en la modalitat 2 (ESS) a la convocatòria Impulsem el que Fas; cal tenir present, tanmateix que projectes d’altres  
modalitats, com la de Barcelona capital mundial de l’alimentació sostenible i la de centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla 
inclouen també elements notables dels valors de l’ESS

Foment de les iniciatives d’ESS al 22@ Evolució de projectes d’ESS atesos per l’Oficina 22@.

En aquest primer any d’activitat de l’Oficina 22@, s’ha atès a 14 empreses i entitats del districte de Sant Martí, de les quals 4 estan vinculades a l’ESS



LINIA 
ESTRATÈGICA 6

SANT MARTÍ 
ENFORTEIX 
L’ECONOMIA 
SOCIAL I 
SOLIDÀRIA

Objectiu 13.
Suport a 
projectes 
singulars de l’ESS 
al districte

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Bicihub 1.200 persones participants anuals en activitats de dinamització organitzades pel BiciHub.

En total s’han realitzat 47 activitats de les quals han participat unes 960 persones procedents de 22 entitats.
La majoria de les activitats desenvolupades als espais del BiciHub durant el primer semestre de 2021, sobretot entre març i juliol, les van organitzar 
entitats del BiciHub i entitats allotjades. 

Tot i així, entre octubre i desembre 2021 hem detectat un increment d’activitats impulsades per entitats al BiciHub. 

Pel que fa a la reactivació i promoció de l’oficina compartida, actualment l’ocupen 18 persones de 4 entitats diferents.
Pel que fa al Taller d’Autoreparació, hi ha actualment 40 sòcies, i s’han fet el 2021 365 usos del taller.

Projecte Gregal Assoliment dels objectius del projecte de consolidació del projecte Gregal per al període 2021–
2023

Destacaríem tres qüestions:
• Fase final de les obres de renovació de la seu del menjador, que disposa de cuina industrial, menjador adaptat a la normativa, espais de magatzems i 

d’oficines 
• Continuació de l’acompanyament tècnic a l’equip i disposició de recursos per a la seva formació i professionalització
• Desenvolupament del projecte de memòria de Gregal: impuls a la recuperació i conservació del patrimoni històric de la cooperativa que s’ha 

materialitzat en diversos elements: un web anomenat Memòries de Gregal amb material audiovisual divers, un mural realitzat en la façana lateral 
del menjador per l’artista Rock Blackblock i un documental sobre la història de Gregal que veurà la llum en 2022.



LINIA 
ESTRATÈGICA 6

SANT MARTÍ 
ENFORTEIX 
L’ECONOMIA 
SOCIAL I 
SOLIDÀRIA

Objectiu 14.
Consolidar els 
projectes 
comunitaris del 
territori vinculats 
als valors de l’ESS

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Implementació del projecte VilaVeïna Implementació del projecte Vila Veïna en tres unitats territorials del Districte

Durant l’any 2021 s’ha posat en marxa el projecte de VilaVeïna al barri de Provençals de Poblenou. Al llarg de l’any s’ha fet el desplegament del projecte 
que s’ha concretat en diferents accions: la realització d’enquestes a la ciutadania del barri en relació a les cures amb el suport d’un equip dels Plans 
Integrals amb Contractació de Barcelona Activa, incorporació i configuració de l’equip de professionals territorials, obertura del servei d’atenció a la 
ciutadania al Casal de Barri Ca l’Isidret a partir del mes d’octubre, presentació del projecte a espais participatius, entitats, serveis i veïnat, definició i 
planificació de les primeres activitats en l’àmbit territorial i per últim, inici de la diagnosi territorial a través d’entrevistes en profunditat a agents del 
territori i la realització del mapa d’actors.

Donar suport als projectes comunitaris vinculats als 
valors de l’ESS impulsats des de la gestió cívica

Suport a cinc projectes comunitaris vinculats als valors de l’ESS impulsats des de la gestió cívica.

Suport a cinc projectes comunitaris vinculats als valors de l’ESS impulsats des de la gestió cívica durant el 2021: 

- "Tirabecs" (CB Besòs), 
- “Hort Comunitari Urbà”(CB La Verneda), 
- “La biblioteca de les coses” (CB Ca l’Isidret), 
- “Traster comunitari”(EAMP), 
- “Biblioteca d’intercanvi” (CB. Diagonal Mar)



LINIA 
ESTRATÈGICA 7

SANT MARTÍ 
CONNECTA LA 
PROMOCIÓ DE 
LES INDÚSTRIES 
CREATIVES AMB 
L’ECONOMIA 
DEL VISITANT

Objectiu 15.
Potenciar 
projectes 
singulars 
d’indústries 
creatives 
vinculades al 
territori

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Disseny Hub Barcelona Creació d’un nou referent d’indústries creatives al Districte en clau ciutat, Disseny Hub Barcelona.

El Disseny Hub ja està en marxa com referent d’ Indústries creatives. Entre d’altres projectes desenvolupats, cal destacar la posada en marxa de la Taula 
Barcelona Creativa, la creació del Mapa de les Indústries Creatives, l’acolliment de part de la programació del Cruïlla XXS, la celebració de la Barcelona 
Design Week 2021 i de diverses exposicions, així com el suport a Poblenou Urban District

Incubadora Palo Alto Posada en marxa de la Incubadora Palo Alto a finals de 2023

S’ha seguit avançant en els treballs previs per a què la incubadora es pugui posar en marxa en el termini previst

Suport a l’ecosistema creatiu del districte Celebració anual de dues iniciatives de l’ecosistema creatiu del Districte

Celebració de quatre iniciatives:  Escena Poblenou, Tallers Oberts Poblenou, Torre de les Aigües i Hop Sant Martí
A més, s’ha donat suport a les iniciatives de l’associació Poblenou Urban District mitjançant una subvenció extraordinària que ha permès la realització del 
seu programa anual consistent en diverses activitats, com, entre altres, l’Open Day i l’Open Night.

Dissenyem Comerç Dues edicions del projecte Dissenyem Comerç

Al 2021 s’ha dut a terme el projecte entre l’Eix Comercial Poblenou i l’escola Acid House.



LINIA 
ESTRATÈGICA 7

SANT MARTÍ 
CONNECTA LA 
PROMOCIÓ DE 
LES INDÚSTRIES 
CREATIVES AMB 
L’ECONOMIA 
DEL VISITANT

Objectiu 16.
Donar suport a 
iniciatives de 
l’economia del 
visitant en l’àmbit 
de la cultura i l’oci

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Barcelona Forum District Realització de tres actuacions per part de Forum District, vinculats a la responsabilitat social, 
sostenibilitat ambiental i/o desenvolupament cultural

L’entitat ha dut a terme aquestes actuacions durant el 2021:
• Jornada neteja del fons marí
• Recollida de joguines – Reis mags

Recursos per a l’adhesió al compromís de 
sostenibilitat Biosphere

Mantenir el 10% d’adhesions al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona 
Biosphere per part d’empreses i entitats de Sant Martí, sobre el total de ciutat.

El distintiu d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona Biosphere evoluciona cap al segell de Certificació Biosphere
Sustainable Lifestyle.
Totes aquelles empreses o entitats de serveis turístics que al 2021 han donat compliment a les exigències del Compromís per a la Sostenibilitat Turística 
Barcelona Biosphere, així com les que ho facin en el futur, obtindran el segell de Certificació Biosphere Sustainable Lifestyle a través de l’Instituto de 
Turismo Responsable (ITR), sense cap cost per part de les empreses/entitats.

Finançament de projectes de turisme 
responsable i sostenible amb el territori

Cinc projectes de turisme responsable i sostenible finançats

En convocatòria subvenció IQF 2021 es financen 2 projectes amb un total de 38.500 €, que intervenen en el dte. de Sant Martí

Transformació del Port Olímpic Procés de transformació del Port Olímpic finalitzat
Celebració anual dels esdeveniments culturals singulars esmentats.

En procés de transformació 



LINIA 
ESTRATÈGICA 8

SANT MARTÍ 
PROMOCIÓ DEL 
DISTRICTE EN 
CLAU 
TECNOLÒGICA I 
D’INNOVACIÓ

Objectiu 17.
Suport a les 
iniciatives 
empresarials 
tecnològiques i/o 
innovadores

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Incubadora Glòries Incubadora Glòries: entre el 75–85 % d’ocupació anual, facilitant així la rotació d’empreses i el 
creixement de les ja instal·lades.

La incubadora Glòries és el primer viver d’empreses de Barcelona Activa i la incubadora més gran, per fins a 50 empreses de nova creació (menys de 5 
anys), dotat amb les més avançades infraestructures i serveis. Durant 2021, s’han incubat 44 empreses diferents, que implica un 68,2% d’ocupació.

Incubadora MediaTIC Incubadora MediaTIC: entre el 75–85 % d’ocupació anual, facilitant així la rotació d’empreses i el 
creixement de les ja instal·lades.

La incubadora MediaTIC acompanya i dona suport a startups deeptech en el seu procés d’entrada al mercat. La incubadora ofereix mentoring, connexions 
amb l’ecosistema i espais de treball. S’hi poden instal·lar empreses intensives en desenvolupament tecnològic que no superin els dos anys d’activitat, i es 
prioritzen els projectes liderats per dones. A desembre de 2021, hi ha 15 empreses instal·lades, el que implica un 87,2% d’ocupació. 

Incubadora Almogàvers Incubadora Almogàvers: pel seu propi model d’incubació, 100 % d’ocupació.

La incubadora Almogàvers és un equipament gestionat en col·laboració amb altres entitats que s’encarreguen de seleccionar els projectes emprenedors i 
els ofereixen suport, que reben alhora també els serveis empresarials de Barcelona Activa: actualment aquestes entitats són Elisava, Escola Universitària 
de Disseny i Enginyeria de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Prevent i la Fundació Ship2B. A 
desembre de 2021, el percentatge d’ocupació dels mòduls de la incubadora per part de les entitats és d’un 98,6%; que dona lloc a 22 empreses i a 4 
projectes.
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ESTRATÈGICA 8

SANT MARTÍ 
PROMOCIÓ DEL 
DISTRICTE EN 
CLAU 
TECNOLÒGICA I 
D’INNOVACIÓ

Objectiu 18.
Lluita per la 
bretxa digital i 
foment del talent 
digital

PROJECTES/ACCIONS INDICADORS

Formació i lluita per la bretxa digital Millora de la xarxa wifi gratuïta en cinc equipaments municipals del Besòs i el Maresme i sis de la 
Verneda i la Pau
Creació o ampliació d’espais tecnològics on hi hagi disponibilitat de connexió, de dispositius i de 
cursos de capacitació per als veïns i les veïnes del Besòs i el Maresme

Tant als equipaments de la Verneda i la Pau com als del Besòs i el Maresme s’ha fet la primera fase de l’actuació, consistent en actuacions de cablejat per 
habilitar nous punts de xarxa i punts per a les noves antenes. Els punts de xarxa donen servei des del moment de la seva instal·lació, les antenes encara 
queden pendents (per impossibilitat d’aprovisionament de materials derivada de la pandèmia).
Equipaments objecte d’actuació:
- La Verneda i la Pau: Casal de Barri La Palmera, Casal de Barri La Pau, Casal de Barri Verneda, Casal de Gent Gran Verneda Alt, Casal Infantil El Drac, Espai 
Via Trajana
- El Besòs i el Maresme:Casal de Barri Besòs, Casal de Gent Gran Joan Maragall, Centre Cívic Besòs, Espai Municipal Carmen Gomez

Projecte específic “TIC”: atenció i formació en 
tecnologies de la información i la comunicació als
centres cívics, casals de barri i casals de gent gran

Implementació del projecte TIC en 20 equipaments municipals.

Implementació del projecte TIC en 20 equipaments municipals (casals de gent gran, casals de barri i centres cívics) amb el suport de 12 tècnics auxiliars 
dels plans d’ocupació 2021

Foment del talent digital Participació del 10 % de residents al Districte en el total de programes de formació tecnològica 
d’aquest objectiu

Durant 2021, 1.588 persones residents a Sant Martí han participat en accions de formació tecnològica, que implica un 16,3% del total de la ciutat. 284 
d’elles han participat en la formació avançada IT Academy.



PROJECTES DESTACATS 2022

ENFORTIR L’ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA

▪ Accions per aconseguir l’enxarxament d’InnoBA amb el teixit d’ESS del Districte, acostant els recursos d’Innoba als
equipaments i iniciatives d’economia social i solidària de Sant Martí 

▪ Suport a projectes singulars com Gregal i Bici Hub i altres projectes comunitaris impulsats des de la gestió cívica.

VINCULAR LES INDÚSTRIES 
CREATIVES AMB L’ECONOMIA 

DEL VISITANT
▪ Disseny Hub Barcelona com un nou referent d’indústries creatives al Districte en clau ciutat.

FRANJA BESÒS
▪ Desplegar les accions de Pla de Barris i potenciar els recursos ocupacionals existens als barris dela Franja Besòs

OCUPACIÓ DE QUALITAT ▪ Dinamitzar i consolidar la Taula d’ocupació com l’espai d’intercanvi i coordinació de projectes ocupacionals, i amb la 
intenció d’obrir l’espai als agents empresarials del territori.  

DINAMITZAR EL TEIXIT 
EMPRESARIAL 

▪ Acostar els recursos per les empreses i donar suport al teixit empresarial del Districte amb iniciatives vinculades a 
l’economia verda i circular 

Pla de 
Desenvolupament 
Econòmic de Sant 
Martí 2021-2023

Nota: en el marc de l’Estratègia Amunt Persianes, la compra pública de locals i l’estratègia per a la captació de projectes 
econòmics que s’hi puguin instal·lar serà una dels actius importants del 2022 en termes de dinamització econòmica. 


