treballem

per una economia més propera

Pla de Desenvolupament Econòmic
Econòmic
de Ciutat Vella
de Ciutat
Vella 2016-2021

Més col·laborativa · Més social · Més redistributiva · Més propera · Més solidària · Més plural · Més implicada · Més sostenible

El Pla de Desenvolupament
Econòmic de Ciutat Vella
2016-2021 és el full de ruta per
a l’enfortiment i transformació
socioeconòmica del districte en
els propers cinc anys.
Elaborat en diàleg amb el veïnat
i el teixit comunitari, empresarial i social dels barris, i impulsat pel Districte de Ciutat Vella i
Barcelona Activa, vol ser un
document que ens emplaci a
treballar amb lògiques de
concertació i coproducció entre
els diferents agents del territori,

per tal de construir un nou
model econòmic per als nostres
barris: una economia plural,
diversa i sòlida, que posi al
centre les necessitats de la
població. Així, el desenvolupament econòmic que vol promoure apunta al creixement de la
riquesa i l’ocupació, a la vegada
que para atenció a qüestions
com la qualitat del treball, la
justícia social, la igualtat de
gènere i la interculturalitat, així
com els impactes ambientals i
la convivència que genera el
model econòmic del districte.

Des del lideratge públic i comunitari,
aquest Pla pretén enfortir les bases
productives i potenciar els recursos del
territori abordant de forma integral el
comerç, els serveis, l’ocupació,
l’emprenedoria i l’economia cooperativa, social i solidària. D’aquesta manera
vol contribuir a revertir dinàmiques
socioeconòmiques negatives amb què
es troba avui dia Ciutat Vella:

Una enorme especialització
econòmica en el sector del
turisme, la restauració il’oci
nocturn que ha comportat
una pèrdua de la diversitat
comercial i empresarial
La pèrdua de veïns i veïnes
a causa de l’encariment del
districte i de la pressió
turística

Per tal d’apropar-se a aquest model
d’economia plural, diversa i sòlida,
centrada en les necessitats de les
persones, en el marc del Pla de
Desenvolupament Econòmic de Ciutat
Vella es promouran especialment els
següents sectors o àmbits econòmics:

Treball de cures i serveis
a les persones
Intervencions
comunitàries
Comerç local
de proximitat
Consum
responsable

La precarització de
les condicions de treball
i la vulneració de drets

Projectes
culturals

L’elevat índex d’atur,especialment juvenil, i el creixement
de les desigualtats

Petita producció
urbana
Economia
circular
Coneixement
i innovació

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella va ser aprovat el juliol de
2016, esdevenint el primer d’un seguit de plans que s’impulsaran a diversos
districtes. A Ciutat Vella, el Pla va esdevenir mesura de govern del Districte de
Ciutat Vella i té assignat un pressupost mínim d’1,25 milions d’euros provinent de
diferents àrees i organismes de l’Ajuntament de Barcelona.

Alguns indicadors
socioeconòmics
de renda, atur i
benestar
(Ciutat Vella — 2015)

El Raval

El Gòtic

La
Barceloneta

St. Pere,
Sta. Caterina
i la Rivera

Ciutat Vella

Barcelona

47.617

15.269

15.036

22.305

100.227

1.609.550

Població sobre el total
del districte, en %

47,5

15,2

15,0

22,3

Increment interanual
població, en %

-1,76-

4,03

-0,96-

1,63

-2,01

-0,2

949

454

1.149

695

775

619

77,2/84,9

80 /86,4

1

Població 1

Densitat neta de població,
2015 (hab/ha)
Esperança de vida, 2013
(anys home/dona)

76,2/84,9 8

0,9/ 83,4

76 /84,87

8,8/ 85,5

Socioeconòmics
Índex Renda Familiar
disponible, 2014

65,9

98,5

84,5

92,5

79,7

100

Total persones registrades
en situaciód'atur, agost 2016

3.401

860

1.060

1.468

6.789

80.344

Pes atur registrat, en %,
agost 2016
(població 16-64 anys)

9,77

,2

9,98

,8

9,1

7,7

Persones ateses pels
serveis socials municipals
respecte població total, en %

9,37

,8

9,07

,6

8,5

4,6

(1) Padró municipal d’habitants 30.06.2015
Font: Elaboració del Departament d'Ocupació, Empresa i Turisme en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona

Governança
El Pla de Desenvolupament Econòmic
es basa en la cultura de la coproducció
entre l’Administració pública, el teixit
comunitari, el sector social i el sector
privat. És per això que el Pla contempla
la creació de diversos espais de
governança:
Grup impulsor del Pla: Equip de treball,
seguiment i presa de decisions per a la
gestió del dia a dia dels projectes del
Pla, format per representants i tècnics
i tècniques de Districte i per l'equip de
Barcelona Activa al Districte.
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