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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’Horta- Guinardó 
 

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

 
4. Es presenta 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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Estructura del PDE: 6 mesures clau 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  

6 
mesures 

clau 

Promoció de la 
diversitat 

comercial i el 
comerç de 
proximitat Facilitació de la 

instal·lació de 
nova activitat 
econòmica al 

districte. 
Coworking 

Atenció de 
manera ad hoc  

projectes 
socioeconòmics 

que sorgeixin 
del territori 

Nova línia de 
treball amb 
empreses, 
prioritzant 

contractació de 
persones del 
territori i RSC 

Increment de 
l’atenció a 

persones en 
situació d’atur 

Nou lideratge 
públic  
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 Promoció de la diversitat comercial i el comerç de proximitat 
 Es reforçarà la comunicació vinculada a la promoció del comerç de 

proximitat a través, entre d’altres, d’un web, per tal que el veïnat tingui més 
present el teixit comercial existent i les avantatges de comprar en aquest, 
donant suport a l’associacionisme comercial. 

 Una línia a impulsar també és la millora de la competitivitat del comerç i 
mercats. Una de les accions serà desenvolupar un possible projecte de 
compra a domicili. 

 S’executaran també accions d’assessorament comercial individual així com 
formacions  grupals com Obert al Futur que incorporen assessorament. 

 Durant 2018, primera edició del programa Assessorament Comercial: 
s’oferirà assessorament personalitzat a 20 comerços del districte. 

 A partir de 2018, accions d’assessorament i línia de subvencions vinculades a 
la digitalització del comerç. 

Estructura del PDE: algunes mesures clau 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  
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 Facilitació de la instal·lació de nova activitat econòmica al districte 
 Es crearà un espai de cotreball amb retorn social al territori, amb la 

voluntat d’oferir a possibles persones emprenedores o iniciatives una 
manera assequible i social de desenvolupar el seu projecte. 

 S’oferirà suport financer a projectes que impulsin l’economia del 
districte i dels seus barris a través de convocatòries de subvencions 
com Impulsem el que Fas, amb 6 projectes subvencionat a 2017 per 
un import total de 96.160 €, o l’específica d’Economia Social i 
Solidària, amb 7 projectes finançats a 2017 per import de 36.320€ . 
Finançament de fins el 80%  del pressupost total del projecte.  

 Es crearà una carpeta de benvinguda a districte per a empreses i 
altres iniciatives econòmiques que inclourà materials i recursos 
d’interès. 

 Es treballarà també en un material que faciliti informació sobre com 
obrir un negoci a Horta-Guinardó 

Estructura del PDE: algunes mesures clau 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  
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 Facilitació de la instal·lació de nova activitat econòmica al districte 
 Es podran desenvolupar accions d’informació i assessorament a districte 

dirigides a possibles emprenedors i emprenedores del districte 
 S’ha iniciat la línia d’estudis de definició d’activitat econòmica 

potencialment viable, que ens ha de permetre tenir 5 models de negoci 
pels barris estudiats, que són barris amb un alt percentatge de buits i els 
contigus  amb al coworking: Teixonera, Guinardó i voltants de l’Avinguda de 
l’Estatut: Horta i La Clota. 

 En la convocatòria de subvencions 2018, hi haurà noves modalitats en 
Impulsem el que Fas, una vinculada a la dinamització de buïts. 
 

 

Estructura del PDE: algunes mesures clau 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  
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 Atenció de manera ad hoc projectes socioeconòmics que 

sorgeixin del territori 
 

 Es treballarà per acompanyar projectes  de desenvolupament local de 
manera integral des del territori, tenint en compte el seu impacte 
econòmic, social i territorial, amb una mirada especial els que comptin amb 
la implicació de persones en situació de risc d’exclusió social 

 
 Són exemples d’aquest suport els projectes Cuina per l’ocupació i el suport 

al grup de joves de la Teixonera que impulsen el Tecomate 
 

 
 

Estructura del PDE: algunes mesures clau 
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 Nova línia de treball amb empreses, prioritzant contractació de 
persones del territori i RSC 
 Es posarà a disposició de les empreses un protocol d’ocupació 

territorial, per tal de promoure la contractació laboral de proximitat. 
Es garantirà que les entitats socials que treballen la inserció laboral 
formen part del circuit. 

 Es difondrà la possibilitat d’obtenir ajuts per a contractar persones 
amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, que tenen com 
un dels criteris el territorial, com el Bona Feina Barcelona. (Fins 
12.000 euros per un any de contracte pels barris definits com a 
preferents amb el Pla de Barris, Sant Genís dels Agudells i Teixonera, 
sempre que aquestes contractacions tinguin lloc en condicions que 
garanteixin la qualitat de l’ocupació) 

 

Estructura del PDE: algunes mesures clau 
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 Nova línia de treball amb empreses, prioritzant contractació de 
persones del territori i RSC 
 Des del Districte d’Horta-Guinardó es volen impulsar accions de bon 

govern, amb especial incidència amb els temes de relació amb 
l’entorn, especialment pel que fa a la igualtat de gènere 

 S’impulsarà en aquesta línia un projecte de foment de la RSC per a les 
empreses. 

 Amb aquests objectius, i d’altres com la detecció de necessitats o la 
millora de la seva competitivitat, es crearà un espai de diàleg amb 
empreses del districte que comptarà inicialment amb la taula salut-
esports de districte. 

 

Estructura del PDE: algunes mesures clau 
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 Increment de l’atenció a persones en situació d’atur 
 S’incrementaran els serveis ocupacionals territorialitzats al districte. En aquesta 

línia Ca N’Andalet i Mas Guinardó seran equipaments de referència del programa 
Barcelona Treball i a Ca N’Andalet es desenvoluparà també un espai propi de 
recerca de feina 

 Previsió de nou dispositiu mòbil per apropar els recursos ocupacionals al veïnat 
dels barris de Sant Genís i Teixonera, en el marc de Pla de Barris. 

 Entitats del territori desenvoluparan també nous projectes d’inserció, en el marc 
de Pla de Barris, dirigits a persones dels barris de la Teixonera i Sant Genís dels 
Agudells. 

 Es treballarà per la capacitació de persones en sectors professionals definits com 
a prioritats, fent especial incidència en el foment dels projectes ocupacionals i 
formatius en l’àmbit de les cures, com l’exploració de cures dels barris de Sant 
Genís i Teixonera en el marc de Pla de Barris. 

 

Estructura del PDE: algunes mesures clau 
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Estructura del PDE: algunes mesures clau 
 

 Nou lideratge Públic t 
 errito 

 Des del Districte d’Horta Guinardó, 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. 

 
 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  



 
 Atur i precarietat laboral, amb perspectiva de gènere i de forma 

específica en el següents grups prioritaris: 
 Persones en situació d’atur de llarga durada (41,7% a HG vs- 

35,8% a la ciutat), especialment majors de 45 anys 
 Joves en situació d’atur i baixa qualificació 
 Dones en situació de precarietat o pobresa 
 Altres col·lectius vulnerables 

 Cert desaprofitament del potencial del teixit comercial per a 
l’activació econòmica 

 Baixa presència de població amb estudis post obligatoris, el 
districte compta amb un 49,5% de la població amb estudis post 
obligatoris, mentre que el conjunt de la ciutat és el 56,2% 

 
 
 
 
 

Dinàmiques a revertir pel PDE 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  
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 Sector sociosanitari i economia de les cures i atenció a persones  

 Esports i lleure 

 Comerç de proximitat 

 Sector agroalimentari i Sostenibilitat ambiental 

 Economia Social i Solidària 

 Art i cultura (inclou artesans, arts escèniques i cultura popular) 

 Clústrer sociotecnològic 
 

Quins sectors o àmbits econòmics es potenciaran? 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  
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Què s’ha aconseguit ja mitjançant el procés PDE? 

INNOVACIÓ D’ESTRUCTURA I METODOLOGIA: 
 

1. Hem aconseguit que l’Ajuntament treballi de manera coordinada en matèria de 
desenvolupament econòmic per primera vegada al territori.  
 El PDE concerta totes les àrees de Promoció Econòmica de l’Ajuntament:  

Direcció Serveis a les Persones i Territori del districte 
Direcció de Comerç 
Direccions Operatives de Barcelona Activa (Ocupació, Empresa, Innovació 

Socioeconòmica, Emprenedoria, Formació, etc.) 
Direcció de Transversalitat de Gènere 

 

Ha estat elaborat amb l’aportació de totes i cadascuna d’elles en diverses trobades i 
mensualment les reuneix a Horta-Guinardó per tal de fer seguiment de les accions 
emmarcades en el PDE i per tractar noves línies d’intervenció o novetats de les diferents 
àrees a aplicar al territori.  

 

Mai fins ara s’havia treballat d’aquesta manera. I es tracta d’un espai beneficiós pel ritme 
que vulguin marcar els diversos agents que el composen, com per quan arriba una 
demanda nova.  

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  
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Què s’ha aconseguit ja mitjançant el procés PDE? 

INNOVACIÓ D’ESTRUCTURA I METODOLOGIA: 
 
2. Hem dotat al Districte d’una tècnica en desenvolupament econòmic incrustada 
als seus equips i dinàmiques. 
 

Fins ara, el Districte d’Horta- Guinardó comptava amb una tècnica de comerç i turisme i 
una altra d’ocupació com a persones dedicades a la promoció econòmic. 
 
Amb el PDE i el seu equip humà, el Districte compta a més amb una persona que treballa 
des de i amb el seu equip 
 

3. Hem determinat què entenem per desenvolupament econòmic, què volem potenciar al 
territori i què volem revertir. 

 

Fins ara, no hi havia una clara determinació per part de cap Ajuntament especificant 
sectors, tendències i dinàmiques a potenciar i a revertir. Pot sembla un tema menor, però 
feia molt difícil l’existència de desenvolupament econòmic de qualitat i coherent, 
mancava direcció i marc comú, també necessari per a la coproducció. 

 

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  
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Què s’ha aconseguit ja mitjançant el procés PDE? 

INNOVACIÓ D’ESTRUCTURA I METODOLOGIA: 
 
5. Hem diagnosticat el territori a nivell socioeconòmic i compartit aquesta 
diagnosi. 
 

Novament pot semblar un tema menor, però el PDE ajuda a la transparència: a dir 
quins barris tenim socioeconòmicament, compartir-ho i alimentar-ho entre tots i totes.  

Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó  
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