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Perfil  socio - econòmic de Ciutat Vella 
El districte de Ciutat Vella comprèn els barris de El Raval, El Gòtic, La Barceloneta i 
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 

Situat al litoral, fa frontera amb Sants-Montjuic, l’Eixample i Sant Martí. 

 
Població dels barris de Ciutat Vella (2017) i evolució de la població en el període 
2008-2017 (%) * 

 
*veure peu de pàgina 1 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
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INDICADORS SOCIOECONÒMICS DE CIUTAT VELLA 2017 
 
1.DEMOGRAFIA 
 

Amb 102.250 habitants el 2017, Ciutat Vella representa el 6,3% de la població de 
Barcelona i  incrementa el nombre de residents en  un 1,8% entre 2016 i 2017, de 
manera que dobla l’augment experimentat a la ciutat en el mateix període (+0,9%). 
Aquest creixement contrasta amb el fet que des de l’inici de la crisi la població de 
Ciutat Vella ha disminuït un -8,6%, la reducció més pronunciada dels deu districtes i 
molt superior a la de la ciutat, que està prop de recuperar els nivells de població previs 
a la crisi (-0,2%).  
 

Font:	 Elaboració	 del	Departament	 d'Estudis	 de	 Política	 Econòmica	 i	 Desenvolupament	 Local	 en	 base	 a	 dades	 del	
Departament	d'Estadística	l'Ajuntament	de	Barcelona	
 
Per barris, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i el Raval són els que experimenten 
menor reducció poblacional entre 2008 i 2017 (-0,3% en ambdós casos). La 
Barceloneta ha disminuït la població resident en un -6,9% i el Gòtic en un -5,9%1. El 

                                                
1 En el període 2008-2017 la població resident al Gòtic ha disminuït un 5,9%. D’altra banda, el 2008 s’assignaven al 
Gòtic -oficina del padró a Plaça de Carles Pi i Sunyer- les persones empadronades sense domicili fix,  mentre que 
actualment es reparteixen per diversos barris de la ciutat. Si es té en compte el total de població resident i sense 
domicili fix, la disminució de la població del Gòtic ha estat del 33,7%. 

 CIUTAT	VELLA	 BARCELONA	 (%)	Ciutat	
Vella/Bcn	

INDICACORS	SOCIOECONÒMICS	-	CIUTAT	
VELLA	2017	 	   

DEMOGRÀFICS	 	   
Població	(Segons	padró)	 102.250	 1.625.137	 6,3%	
%	Increment	interanual	població	 1,8%	 0,9%	 -	
%	Increment	població	(2008-2017)	 -8,6%	 -0,2%	 -	
Densitat	neta	de	població	(Hab./Ha.)	(2016)	 771	 622	 -	
Homes	(%)	 52,2%	 47,3%	 6,9%	
Dones	(n%)	 47,8%	 52,7%	 5,7%	
Població	16-64	 76.575	 1.057.358	 7,2%	
Població	femenina	(16-64)	 34.919	 540.081	 6,5%	
%	Població	jove	(16-24)	 9,0%	 8,2%	 6,9%	
Índex	d'envelliment	 119,6	 159,7	 -	
Esperança	de	vida	(2015)	 81,4	 84,0	 -	
%	Població	16-64	anys	 74,9%	 65,1%	 7,2%	
%	Població	sense	estudis	o	estudis	primaris	 26,7%	 20,8%	 8,3%	
%	Població	educació	universitària	 30,6%	 30,9%	 6,4%	
%	Població	estrangera	sobre	el	total	 45,1%	 17,8%	 16,0%	
%	Principal	país	d'origen	de	població	
estrangera	al	districte	 6,2%	(Pakistan)	 1,8%	(Itàlia)	 2,2%	(Pakistan)	
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2017 els quatre barris augmenten la població registrada al padró respecte a 2016, 
essent el Barri Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera els que guanyen més 
residents (+3,2% i +2,4%, respectivament) mentre que el Raval creix un +1,5% i la 
Barceloneta queda estancada (+0,2%). 
 

Evolució de la població districtes de Barcelona 2008-2017 (en %) 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

L’índex d’envelliment, que mesura la relació entre el nombre de persones majors de 
65 anys i la població de 0-15 anys, és de 119,6 – de manera que a Ciutat Vella, per 
cada nen hi ha prop d’una mitja de (1,2) persones grans –, resultat inferior a l’indicador 
de Barcelona (159,7%) en 40,1 punts percentuals. Per barris, només el Raval té més 
població de 0-15 anys que de més de 65. El Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera tenen un índex superior a la mitjana del districte però inferior a la de Barcelona i 
finalment, la Barceloneta és el barri més envellit del districte, amb 2 persones de més 
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de 65 anys per cada persona de 0-15. Per altra banda, l’índex de sobreenvelliment 
del districte -que mesura el pes de la població de 85 anys o més sobre el total de la 
població de 65 anys o més- té un valor mitjà del districte de 19,7%, amb valors  
semblants pels diferents barris i propers a la mitjana de Barcelona –18,8%-. Finalment, 
la taxa de dependència juvenil -que mesura el nivell de població jove (0-14 anys) que 
depèn de la població adulta (15-69 anys)- presenta un valor del 13,7% de mitjana al 
districte, 4,1 punts per sota del de la ciutat (17,8%). Per barris, la taxa més elevada 
correspon al Raval (16,4%), tot i que també és inferior a la mitjana barcelonina. 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

 

 

L’esperança de vida a Ciutat Vella el 2015 és de 81,4 anys, un valor 2,6 anys 
inferior a la mitjana de Barcelona (84). 

 

Esperança de Vida  a Ciutat Vella (anys). Mitjana 2011-2015 
 

 
Total	 Homes	 Dones	

87,5%	

154,2%	

205,7%	

138,0%	

119,6%	

159,7%	

0,0%	

50,0%	

100,0%	

150,0%	

200,0%	

250,0%	

0,0%	

10,0%	

20,0%	

30,0%	

40,0%	

50,0%	

60,0%	

Indicadors	demogràfics	2017	

Sobreenveliment	 Dep.juvenil	 Estrangeria	 Envelliment	



 

 5  

   

Raval		 81,0	 76,8	 85,6	
El	Gòtic		 81,8	 78,8	 85,0	
La	Barceloneta	 80,4	 76,1	 84,7	
Sant	Pere,	Santa	Caterina	i	la	Ribera	 82,7	 78,7	 86,4	
Ciutat	Vella		 81,4	 77,4	 85,5	
Barcelona		 84,0	 80,6	 86,9	

Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 
l'Ajuntament de Barcelona en base a dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. 

 

Tots els barris de Ciutat Vella queden per sota de la mitjana de Barcelona en aquest 
indicador, essent el barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera el que més s’hi 
acosta -amb 82,7 anys-, mentre que La Barceloneta obté el registre més baix del 
districte (80,4). Els homes tenen una esperança de vida força menor a les dones, amb 
una diferència a nivell de districte de 8,1 anys. 

Les 46.119 persones d’origen estranger residents a Ciutat Vella representen el 45,1% 
del total de població del districte, un percentatge molt superior al de la mitjana de 
Barcelona (17,8%). Per barris, la major concentració de residents d’origen estranger es 
troba al Raval  -que n’aplega més de la meitat del districte (51,6%)-. Per principals 
orígens destaca Pakistan, que representa  el 13,7% de les persones estrangeres del 
districte i, en el cas del Raval, la cinquena part d’aquestes ( 20,1%). També destaquen 
la població italiana i filipina, amb un 11,2% i un 10% -respectivament- del total de 
població d’origen estranger del districte. 

Les nacionalitats que representen més del 5% de la població del barri són Pakistan, 
Filipines i Bangladesh al Raval, i Itàlia2 al Gòtic, Sant Pere, Santa Catarina i La Ribera i 
la Barceloneta. 

 

                                                
2 Una part de la població de nacionalitat italiana prové de l’Argentina.  
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Principals nacionalitats de la població estrangera als barris de Ciutat Vella. 2017 
(en % s/ pobl. total del barri) 
 
 

	 Pakistan	 Itàlia	 	 Bangladesh	 El	
Marroc	 França	 Regne	

Unit	

Resta	
de	

països	

TOTAL	
Població	
estrangera	

Pobl.	
est.	s/	
total	
pobl.	
barri	

Raval		 10,0%	 3,3%	 8,5%	 5,9%	 2,8%	 1,6%	 1,0%	 27,8%	 23.818	 49,6%	

El	Gòtic		 4,4%	 6,8%	 1,6%	 0,6%	 2,1%	 3,5%	 2,2%	 33,4%	 7.514	 46,3%	
La	

Barceloneta	 2,7%	 6,3%	 0,1%	 0,1%	 2,1%	 1,9%	 1,5%	 25,6%	 5.246	 34,7%	
Sant	Pere,	
Santa	

Caterina	i	la	
Ribera	

1,7%	 6,5%	 1,2%	 0,2%	 2,9%	 3,2%	 2,5%	 32,2%	

9.541	 41,6%	
TOTAL	

DISTRICTE	 6,2%	 5,0%	 4,5%	 2,9%	 2,6%	 2,3%	 1,6%	 29,4%	 46.119	 45,1%	
BARCELONA	 1,2%	 1,8%	 0,6%	 0,2%	 0,8%	 0,9%	 0,5%	 14,2%	 288.675	 17,8%	

 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
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2. DADES SOCIOECONÒMIQUES 
 
2.0. Nivell d’estudis 
 
Un 26,7% de la població de Ciutat Vella no té estudis o només té estudis primaris 
(dada 5,9 punts superior a la de la ciutat). D’altra banda, la proporció de població amb 
educació universitària (30,6%) és molt propera a la mitjana de Barcelona (30,9%), 
però, en canvi, els estudis secundaris estan menys representats al districte (20%) que 
a la ciutat (25%). 
 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 
Per sexe, el districte mostra la mateixa estructura que Barcelona en termes 
d’universitaris, és a dir, hi ha més proporció de dones universitàries que d’homes. En 
la població sense estudis o només primaris, en canvi, a Ciutat Vella hi ha més 
proporció d’homes sense estudis o només primaris que de dones, a diferència del que 
succeeix al conjunt de la ciutat.  
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
Per barris, el cas del Raval és l’únic on hi ha més població sense estudis o amb 
estudis primaris que universitària. Quant al sexe, tots els barris mostren una proporció  
major de dones que d’homes universitaris -al Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera, més del 40% de la població femenina té aquesta formació-, mentre que en la 
franja menys qualificada, el Raval i el Gòtic tenen més població masculina que 
femenina. 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
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Distribució  del nivell educatiu segons sexe per barris. 2017 
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2.1 Mercat de treball 
 
Quant a la participació al mercat de treball, Ciutat Vella registra taxes específiques 
d’activitat (76,5%) i ocupació  (65,7%) superiors a les del conjunt de la ciutat -de 74,4% 
en activitat i 65% en ocupació- segons l’Enquesta Sociodemogràfica del 2017 a 
Barcelona. El districte se situa com el segon de la ciutat amb una taxa d’activitat més 
elevada, després de Sants-Montjuïc. 
 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona 2017. 
Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades.. 

 
Les 6.825 persones registrades com a aturades a Ciutat Vella el desembre de 
2017 representen un 9,3% d’aquest col·lectiu a Barcelona. 

El 44,6% de les persones en situació d’atur són dones – un percentatge inferior en 9,3 
punts a la mitjana de la ciutat, essent l’únic districte on la majoria de les persones en 
atur són homes-, i un 40,2% són d’origen estranger – indicador molt superior al de 
Barcelona (18,2%)-. En termes d’edat, els pesos dels col·lectius de més de 45 anys 
(46,8%) i dels joves fins a 29 anys (15,1%) són inferiors que al conjunt de la ciutat 
(53,4% i 13,2%, respectivament)-, mentre que el de 30 a 44 (38,1%) és força superior. 
Finalment, un 33,7% de l’atur registrat a Ciutat Vella és de llarga durada, xifra inferior a 
la del conjunt de Barcelona (37,8%).  
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	Taxes específiques d'activitat i ocupació a Ciutat Vella i 
Barcelona 

Taxa	específica	d'ac_vitat	 Taxa	específica	d'ocupació	
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

El pes de l’atur femení sobre l’atur total és inferior al de la ciutat en tots els barris de 
Ciutat Vella: A Sant Pere, Sta. Caterina i la Ribera i la Barceloneta se situa  pels volts 
del 46,5% i per sobre de la mitjana del districte, mentre que per sota de la mateixa hi 
ha  el Gòtic i ,de forma més acusada, el Raval. 

 

PERFIL DE L'ATUR REGISTRAT A Ciutat Vella
Desembre 2017

Nombre % sobre total % mitjana de 
Barcelona

TOTAL ATUR REGISTRAT 6.825 100,0% 9,3%

Sexe:
Homes 3.780 55,4% 46,1%
Dones 3.045 44,6% 53,9%

Edat:
<25 anys 342 5,0% 5,0%
25-29 anys 689 10,1% 8,2%
30-44 anys 2.603 38,1% 33,4%
>=45 anys 3.191 46,8% 53,4%

Durada:
Fins a 6 mesos 3.570 52,3% 47,9%
De 6 a 12 mesos 956 14,0% 14,3%
Més de 12 mesos 2.298 33,7% 37,8%

Nacionalitat estrangera 2.747 40,2% 18,2%



 

 11  

   

El pes de l’atur registrat sobre la població adulta de Ciutat Vella és del 8,9% el 
2017. Tant el districte com tots els seus barris tenen un atur registrat superior al de 
Barcelona (7%). El barri amb el major indicador és el Raval (9,7%), mentre que el més 
proper a la mitjana de la ciutat és el Gòtic (7,3%). 

 

 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 

En termes d’incidència de l’atur femení, tant el districte (8,7%) com la Barceloneta, el 
Raval i Sant Pere Sta. Caterina i la Ribera superen la mitjana de Barcelona (7,4%) i 
només el Gòtic (7,1%) mostra un indicador inferior a la mateixa. 
 
 
Segons l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona de 2017, la taxa específica d’atur 
de Ciutat Vella és del 14,2% -superior en 1,5 punts percentuals a la mitjana de 
Barcelona-, la quarta més gran de la ciutat després de Nou Barris, Horta-Guinardó i 
Sants Montjuic.  
  
D’altra banda l’atur de llarga durada té una incidència bastant homogènia als barris de 
la Barceloneta (el que assoleix la ràtio més elevada, un 35,5% del total), Sant Pere, 
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Santa Caterina i la Ribera (35,3%) i el Raval (33,9%), mentre que al Gòtic (28,4%) 
mostra el percentatge més baix. 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

 

2.2. Renda Familiar Disponible, salaris i exclusió social 

La Renda Familiar Disponible (RFD) de Ciutat Vella l’any 2016 registra un índex 
de 86,9 per Barcelona=100, i augmenta 7,2 punts des de l’any 2014 i 1,4 punts entre 
2015 i 2016.  

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
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Índex	Renda	Familiar	Disponible	Ciutat	Vella	-	2016	
(Barcelona=100)	



 

 13  

   

 
Ciutat Vella és l’únic districte que ha millorat any rere any el seu nivell relatiu de 
renda a partir de 2008 -amb un augment acumulat de +15,8 punts3-, i cal tenir en 
compte que  era el de menor RFD l’any 2000, mentre que el 2016 se situa en 6a. 
posició entre els districtes per davant d’Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc, Sant Andreu i 
Nou Barris. Un dels principals factors explicatius de l’augment del poder adquisitiu 
relatiu de les famílies és l’arribada de població  amb rendes mitjanes amb les grans 
transformacions urbanístiques i econòmiques a partir del 2000.  

Gràcies a aquesta evolució, en els resultats per barris, el Gòtic supera en més d’un 
10% la mitjana de la ciutat en termes de RFD. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 
queda només a 2,2 punts d’aquesta mitjana (índex 100), mentre que la Barceloneta i el 
Raval – amb valors de 84,8 i 74,6, respectivament – se situen per sota del promig de la 
ciutat en 15,2 i 25,4 punts, respectivament. 

 

En termes salarials Ciutat Vella és el districte amb una menor retribució mitjana l’any 
2016, amb una xifra -pels volts del 21.000 euros anuals- molt propera a la de Nou 
Barris i 8.000€ per sota de la mitjana de la ciutat. El contrast entre aquesta dada i 
l’acostament progressiu de la renda familiar disponible del districte a la mitjana de la 
ciutat posa de manifest que -tot i el procés de millora urbana i socioeconòmica dels 
darrers anys- les condicions laborals de les persones residents a Ciutat Vella estan 
entre les més precàries de la ciutat.  

 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament. 

                                                
3 Nota: en la comparació de diferents anys cal tenir presents els canvis en les fonts d’informació 
estadística que s’utilitzen en l’elaboració de l’índex 
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D’altra banda, l’any 2017 es van atendre al districte 9.102 persones, un 8,9% respecte 
la població del districte, de manera que és superior en 3,8 punts percentuals a la 
mitjana de Barcelona (5,1%). Per barris, tots ells superen clarament l’indicador de la 
ciutat i respecte a la mitjana del districte destaca el Raval, on s’ha atès gairebé un 10% 
de la població, en contrast amb el Gòtic, on aquesta ràtio és del 7,2% de les persones 
residents al barri. 

 

Persones ateses pels serveis socials  municipals als  barris de Ciutat Vella 2017 
Barris	 Persones	ateses	 %	s./Pobl.	barri	

El	Raval	 4.756	 9,91%	
El	Barri	Gòtic	 1.165	 7,17%	
La	Barceloneta	 1.410	 9,34%	
Sant	Pere,	Santa	Caterina	i	la	Ribera	 1.952	 8,52%	
Ciutat	Vella	 9.102	 8,90%	
BARCELONA	 82.734	 5,09%	

Font: Gestió de Sistemes d'Informació de l'Area de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona 

 

El percentatge de població que està en risc de pobresa a Ciutat Vella -que indica les 
llars amb una renda inferior al 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals de 
les persones de la ciutat- és del 31,4%, un valor 11,8 punts superior al de Barcelona 
que la situa com segon districte amb la taxa més elevada després de Nou Barris. 

 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l’enquesta sociodemogràfica de Barcelona 2017. 
Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. 
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2.4. ACTIVITAT ECONÒMICA  
 

Les característiques pròpies de Ciutat Vella  li atorguen un perfil singular i únic dins 
l’estructura econòmica de la ciutat, amb una clara especialització en activitats 
d’hoteleria i restauració, culturals i comercials.  

 

 
Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de 
Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
1. Espai productiu 

A Ciutat Vella el 40,2% de la superfície cadastral està destinada a activitat econòmica, 
registre que supera en 9,3 punts percentuals la mitjana de Barcelona.  

Per activitats, destaquen les oficines amb gairebé la quarta part (23,3%) de l’espai 

INDICACORS	ECONÒMICS	-	CIUTAT	VELLA	2017 CIUTAT	VELLA BARCELONA (%)	Ciutat	Vella/Bcn
SUPERFÍCIE	ACTIVITAT	ECONÒMICA
%	Superfície	destinada	a	activitat	econòmica 40,2% 30,9% 8,8%
%	Indústria	s/superfícies	cadastral	destinada	a	activitat	(m2) 14,5% 28,8% 4,4%
%	Oficines 23,3% 17,8% 11,5%
%	Comerç 21,5% 23,7% 8,0%
COMERÇ	I	SERVEIS
Total	locals	en	planta	baixa	(2016) 6.448 65.370 9,9%
Total	locals	actius	en	planta	baixa	(2016) 6.222 60.265 10,3%
Total	Comerços	en	planta	baixa	(2016) 3.150 22.747 13,8%
%	Comerços	sobre	total	estab.	Planta	baixa	(2016) 50,6% 37,7% -
Total	Serveis	en	planta	baixa	(2016) 2.628 31.773 8,3%
%	Serveis	sobre	total	estab.	Planta	baixa	(2016) 42,2% 52,7% -
%	Locals	sense	activitat	(2016) 3,5% 7,3% 4,8%

Ciutat Vella, després de la profunda transformació socioeconòmica  de la 
primera dècada del s.XXI -derivada del creixement migratori experimentat i de  la 
intervenció urbanística realitzada- segueix mostrant una millora clara dels 
indicadors: així, es constata  un augment del nivell de renda -essent l’únic 
districte que ha mostrat una trajectòria ascendent d’aquest indicador els 
últims anys-, un increment de població amb estudis universitaris, la clara 
disminució de la població sense estudis/estudis primaris i el gran potencial que 
representa el percentatge de persones en edat de treballar; però alhora es detecta 
el perill de fractura social pels fenòmens tals com el percentatge de persones 
immigrants, la incidència de l’atur, els baixos salaris mitjans i l’elevada taxa de risc 
a la pobresa. D’altra banda, el 2017 augmenta la seva població (+1,8%) en major 
proporció que la ciutat (+0,9%), després d’haver estat el districte amb major pèrdua 
de persones residents des de l’inici de la crisi. 
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productiu del districte, seguides del comerç i del turisme i l’hostaleria, que 
representen cadascun una cinquena part del mateix (21,5 i 21,2% del total, 
respectivament). D’aquesta manera, Ciutat Vella presenta una proporció de sòl 
destinat a oficines superior a la mitjana de la ciutat (en 5,5 punts), mentre que el pes 
de la superfície destinada a comerç és 2,2 punts inferior –degut a que la potent 
activitat comercial està molt centrada en establiments de petita dimensió- i el de la 
indústria 14,3 punts inferior. 

 
 

2. Comerç i serveis 

L’any 2016, el districte de Ciutat Vella compta amb 6.448 locals en planta baixa4 -el 
9,9% dels de Barcelona-, dels quals 6.222 estan actius i  226 buits o en reforma. El 
comerç és l’activitat més present entre els locals (51%), seguit dels serveis que 
representen un 42% i els altres locals5 un 7%.  

La forta atractivitat pels visitants que representa la localització central, el patrimoni 
històric i la riquesa urbana del districte expliquen que, en la comparació amb 
Barcelona, destaqui el pes del comerç  –superior en 12,9 punts percentuals a la 
mitjana de la ciutat-, en detriment dels serveis – que a Barcelona concentren més de la 
meitat dels locals actius- i dels  altres locals.  

                                                
4 En aquest apartat  les dades es refereixen només als locals actius i sense activitat de l’inventari de locals en planta 
baixa 2016 que es troben a la web d’estadística. No es tenen en compte els 1.367 locals sense informació a Ciutat 
Vella. 
5 Els altres establiments inclouen l’Administració, associacions, esports, equipaments religiosos, activitats industrials, 
activitats de la construcció arts gràfiques, fabricació tèxtil i altres 

Superfície dels locals cadastrals dedicats a activitat econòmica (%). 2017 

BarcelonaCiutat Vella

Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament 
de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
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Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local  de l'Ajuntament de 
Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

De fet, el 2016 Ciutat Vella és el districte amb el millor índex de dotació comercial 
(6,2) –nombre de locals amb ús comercial per cada 100 habitants- i supera la mitjana 
de Barcelona en 2,5. També presenta l’índex d’atractivitat comercial6 més elevat 
dels districtes, amb un valor del 31%. El districte compta amb polaritats com els 
mercats de la Boqueria i Santa Caterina i eixos comercials de gran vitalitat, junt amb  
espais com el centre comercial Maremàgnum i una oferta significativa de restauració i 
altres activitats vinculades al turisme. 

El Gòtic és el barri de Barcelona amb  millor Índex de dotació comercial (11,5) i major 
índex d’atractivitat comercial (45%),  i  també se situen per sobre de la mitjana de 
Barcelona en aquests indicadors els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i el 
Raval, mentre que el de  la Barceloneta és molt proper al del conjunt de Barcelona en 
dotació comercial i inferior en atractivitat.  

Els establiments comercials de comerç al detall estan dominats pel quotidià alimentari 
amb un 34,6%, seguit de l’equipament personal amb un 31,8% i, a distància, els altres 
(14,9%) i els d’oci i cultura (7,1%).  

                                                
6 Relació entre les activitats comercials al detall no quotidianes i el total d’establiments 
minoristes en actiu (en %). 
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Font: Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local  de 
l'Ajuntament de Barcelona en base a l’Inventari de Locals 2016, Departament d’Estadística de 
l’Ajuntament. 

Pel que fa als serveis predominen els locals de restauració i d’allotjament, que 
representen el 55,3% del terciari en planta baixa i prop de la quarta part (el 23,4%) 
dels establiments actius del districte. Els segueixen a força distància els equipaments 
culturals -amb un 6,5%- i els d’ensenyament (4,6%). 

 
Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de 
Barcelona en base a l’Inventari de Locals 2016, Departament d’Estadística de l’Ajuntament. 

 
Pel que  fa a la distribució per barris, les principals concentracions d’establiments 
actius es troben al Raval -amb 2.355 establiments que representen un 37,8% dels del 
districte- seguit del Gòtic (amb el 29%), Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (24,4%) i  
La Barceloneta (8,8%). 
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DISTRIBUCIÓ DELS ESTABLIMENTS ACTIUS EN PLANTA BAIXA DELS BARRIS 
DE CIUTAT VELLA 2016 (% s/total) 

  

 

Font: Departament de Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local  de l'Ajuntament de 
Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. 

En tots els barris el pes del comerç és superior al 50% de l’oferta excepte en el cas de 
la Barceloneta, on els serveis representen un 60% dels establiments en planta baixa.  

 
3. Activitat turística 
 

Els trets de centralitat, oferta d’activitats i atractius patrimonials i urbans que 
caracteritzen Ciutat Vella li atorguen  un paper cabdal dins l’activitat turística a la ciutat. 
El districte destaca per la seva dotació d’oferta turística: amb 831 establiments i 
22.712 places hoteleres, tres quartes parts de l’oferta (72,7%) es concentra en 
habitatges d’ús turístic, que representen un 14% de les places d’allotjament. Per 
contra, els hotels només representen un 14% dels establiments però acumulen el 65% 
de les places.  
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Cens d’allotjaments turístics al districte de Ciutat Vella, 2017 

Barri	
Hotels	 Hostals/Pensions	 Habitatges	

Us	Turístic	

Hotels	Apart.	
Apartaments	
Turistics	

Albergs	i	Residències	 TOTAL	
ESTABLIMENTS	

TOTAL	
PLACES	

Nº	 Places	 Nº	 Places	 Nº	 Places	 Nº	 Places	 Nº	 Places	
	  Raval		 45	 6166	 36	 1.293	 180	 1057	 1	 170	 3	 455	 265	 9.141	

El	Gòtic		 51	 6026	 45	 1282	 181	 1056	 5	 479	 4	 485	 286	 9.328	

La	
Barceloneta	

3	 537	 0	 0	 72	 223	 0	 0	 2	 275	 77	 1.035	

Sant	Pere,	
Santa	
Caterina	i	la	
Ribera	

19	 2085	 11	 203	 171	 760	 1	 28	 1	 132	 203	 3.208	

Ciutat	Vella	 118	 14814	 92	 2778	 604	 3096	 7	 677	 10	 1.347	 831	 22.712	

Font: Elaboració de Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local a partir de 
dades del Pla especial urbanístic d'allotjament turístic, albergs de joventut,  residències d'allotjament temporal i 
habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Pel que fa a la distribució de l’oferta turística per barris, el Gòtic –amb 9.328- 
encapçala el nombre de places i absorbeix dues cinquenes parts de les del districte (el 
41,1%), seguit del Raval, amb 9.141 places i un 40,2%, mentre que a Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera se’n compten més de 3.200 i a la Barceloneta 1.035 -el que 
representa el 14,1 i el 4,6% del total, respectivament-. 
 

 
4. Mercat de l’habitatge  
El 2017, el preu de l’habitatge de segona mà a Ciutat Vella (4.584€/m2) i és un 7% 
superior a la mitjana de la ciutat (4.284€/m2) després d’augmentar en un +9,4% 
respecte a 2016 .  

 
Font: Departament de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 
Barcelona a través de dades d’idealista.com 

 

En l’evolució dels darrers anys destaca el fet que entre 2007 i 2012 els preus de venda 
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de Ciutat Vella estaven per sota de la mitjana de la ciutat, mentre que a partir de 2013 
passen a superar-la i els darrer trienni creixen a major ritme que al conjunt de 
Barcelona. Amb aquesta evolució, el 2017 el preu del districte se situa per sobre dels 
valors previs a la crisi, que el conjunt de la ciutat encara no ha recuperat. 

 

Per barris, el preu de venda en habitatge de segona mà  més elevat del districte es 
localitza a la Barceloneta amb 5.165 €/m2, seguit de Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera (5.152€/m2) i el Gòtic (4.884€/m2), valors que se situen com el vuitè, novè i 
dotzè més alts entre els barris de la ciutat i tots ells superiors a les mitjanes de Ciutat 
Vella i de Barcelona, mentre que el Raval registra un preu mitjà de 4.029€/m2, inferior 
a les mitjanes esmentades. 

Preu Habitatges en venda i lloguer als barris de Ciutat Vella, 2017 

HABITATGE	
Preu	de	Venda	

Habitatges,	2ª	Mà	
(€/m2)	

Lloguer	Habitatges	
(Lloguer	mitjà	

mensual,	€/mes)	-	IV	
trimestre	ac.	

Superfícies	
mitjana	habitatge	
llogat	(m2)	-	IV	
trimestre	ac.	

Lloguer	mitjà	per	superfície	
(€/m2	mes)	-	IV	trimestre	

ac.	

el	Raval	 4.029		 748,6		 59,2		 13,9		

el	Gòtic	 4.884		 973,3		 77,6		 14,2		

la	Barceloneta	 5.165		 745,8		 40,1		 19,8		

Sant	Pere,	Santa	Caterina	i	la	Ribera	 5.152		 916,7		 66,1		 15,7		

Ciutat	Vella	 4.584		 828,8		 60,6		 15,5		

BARCELONA	 4.284		 877,3		 70,1		 13,4		

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

Quant al lloguer d’habitatge, els preus oscil·len entre els 973,3€/mes del Gòtic i els 
745,8€/mes de la Barceloneta, mentre que les mitjanes de Ciutat Vella i Barcelona són 
828,8 i 877,3€/mes, respectivament. D’altra banda, la superfície mitjana dels 
habitatges en lloguer oscil·la entre els 77,6m2 de mitjana al Barri Gòtic i els 40,1 m2 de 
la Barceloneta, de manera que el preu de lloguer per m2 de superfície de la 
Barceloneta és el mes costós (19,8 €/m2) i se situa per sobre de la mitjana del districte 
(15,7 €/m2), mentre que els quatre barris mostren un indicador més elevat que la 
mitjana de Barcelona en aquest indicador(13,4€/m2). 

 

5. Locals i naus 

A principis de març de 2018, Ciutat Vella localitza 415 locals en lloguer i 174 en venda, 
amb preus mitjans de 28,16€/m2 i 3.535€/m2, respectivament i amb uns pesos del 11% 
i el 6,8% sobre l’oferta total de locals de la ciutat. Els preus de lloguer i venda de locals 
al districte superen en més d’un 80% la mitjana de Barcelona.  

 El metre quadrat de lloguer més car es registra al Gòtic, 39,87€/m2, on també es troba 
el preu de compra més elevat (4.459€/m2). Ambdós preus més que dupliquen la 
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mitjana de la ciutat.  

Per densitat, el Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera concentren cadascun més 
d’un terç de l’oferta de locals en lloguer del districte, mentre que el Raval és el que en 
té més en venda– un 39,1% del total-.  

 

Disponibilitat de Locals/Naus i preu €/m2*      

 
Nombre	 %	(s/districte)	 Preu	€/m2	

	    
El	Raval	

	   Lloguer	 111	 26,7%	 21,41	

Venda	 68	 39,1%	 3.764	

El	Barri	Gòtic	
	  Lloguer	 142	 34,2%	 39,87	

Venda	 36	 20,7%	 4.459	

La	Barceloneta	
	  Lloguer	 23	 5,5%	 23,25	

Venda	 11	 6,3%	 3.857	

Sant	Pere,	Santa	Caterina	i	la	Ribera	
	Lloguer	 139	 33,5%	 22,40	

Venda	 59	 33,9%	 2.646	

CIUTAT	VELLA	
	  Lloguer	 415	 100,0%	 28,16	

Venda	 174	 100,0%	 3.535	

BARCELONA	
	

%	Ciutat	Vella	s/Barcelona	
	Lloguer	 3773	 11,0%	 14,83	

Venda	 2552	 6,8%	 1.951	

*dades de març de 2018 

Font: Elaboració de Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local a partir de dades d’Idealista.com.  Data d'extracció de les dades: 08/03/18 

 
6. Economia Cooperativa, Social i Solidària 
Ciutat Vella concentra l’11% de les iniciatives d’economia social i solidària de 
Barcelona i mostra una diversitat ample d’entitats i actuacions , amb una presència 
destacada de cooperatives d’habitatge i d’empreses d’Inserció Social, que absorbeixen 
el 42% i el 30% del total de la ciutat, respectivament. Compta  amb 76 societats 
cooperatives i 61 societats laborals localitzades,  6 iniciatives de grups de consum  3 
mercats d’intercanvi i 3 horts comunitaris, a més de 2 bancs del temps i dos espais de 
gestió comunitària, 4 mutualitats i una entitat de finances ètiques. Aquesta diversitat 
d’entitats mostren les grans possibilitats de desenvolupament d’un mercat social i 
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d’iniciatives d’alternativa econòmica. 

 

Presència de l’economia social i solidària al districte de Ciutat Vella, 2015 

Font: L’Economia Social i Solidària a Barcelona, 2015. Comissionat Economia Social 

A més, hi destaca la concentració del Tercer Sector Social –entitats de diferents 
formes jurídiques que tenen l’objectiu d’afrontar problemàtiques socials lligades a 
col·lectius vulnerables- que amb 336 organitzacions el 2013 suposa el 14% del de la 
ciutat, de manera que és el districte amb major nombre d’entitats d’aquest tipus 
juntament amb l’Eixample. 

Pel que fa al nombre total d’associacions, el fitxer d’entitats de la ciutat en 
compatibilitza 973 a tot Ciutat Vella, on sobresurten les culturals amb 322 entitats i la 
tercera part (33,1%) del total, seguides de les destinades a educació i formació -74 
entitats i el 7,6%-. D’altra banda, les associacions culturals i els gremis i altres entitats 
professionals de Ciutat Vella representen més de la cinquena part (el 21%) d’aquests 
tipus d’entitats a Barcelona. 

Presència d’associacions a Ciutat Vella, 2017 

ASSOCIACIONISME	 Raval		
El	

Gòtic		 La	Barceloneta	

Sant	
Pere,	
Santa	
Caterin
a	i	la	
Ribera	

CIUTAT	
VELLA	 Barcelona	

Pes	Ciutat	
Vella	/	

Barcelona	

Total	associacions	 366	 304	 88	 261	 1019	 6235	 16,3%	

%	s/	total	Districte	
35,9
%	

29,8
%	 8,6%	 25,6%	 100,0%	 -	 -	

Educació	i	Formació	 30	 20	 8	 19	 77	 677	 11,4%	
Economia	Social	 7	 3	 0	 4	 14	 87	 16,1%	

INICIATIVES	DE	L'ECONOMIA	SOCIAL	I	SOLIDÀRIA	(2015)	 CIUTAT	
VELLA	 %	BARCELONA	

CETs	 3	 6,3%	
Empreses	d'Inserció	 6	 30,0%	

Cooperatives	d'habitatge	 21	
2093	habitatges	 67,7%	

Cooperatives	d'ensenyament	 1	 5,3%	
Horts	comunitaris	 3	 15,0%	
Grups	de	consum	 6	 10,2%	
Xarxes	d'intercanvi	 5	 38,5%	
Gestió	comunitària	 6	 28,6%	

Mutualitats	 4	 23,5%	
Cooperatives	de	consum	 1	 3,2%	
Societats	cooperatives	 76	 8,8%	

Societats	laborals	 49	 4,1%	
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Gremis	i	professionals	 27	 20	 2	 15	 64	 313	 20,4%	
Culturals	 122	 87	 36	 90	 335	 1645	 20,4%	
Veïnals	 10	 14	 9	 7	 40	 274	 14,6%	

Font: Elaboració de Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 
Local a partir de dades del Fitxer d'entitats Ajuntament de Barcelona. 

En la distribució per barris, el Raval -amb 366 associacions- concentra més de la 
tercera part del total d’associacions del districte (35,9%), seguit del Gòtic (amb el 
29,8%), Sant Pere Santa Caterina i la Ribera (25,6%) i la Barceloneta (8,6%).  

 

POTENCIALITATS 

VISIÓ	DE	FUTUR 

Aquest Pla projecta un visió de futur on el desenvolupament econòmic del Districte 
s’orienti cap els objectius descrits a l’apartat 1.1. En aquest camí, caldrà revertir certes 
dinàmiques negatives en el camp socioeconòmic, així com apostar per sectors 
d’activitat econòmica que facilitin el trànsit cap a un nou model productiu. 

Dinàmiques que es volen revertir 

Monocultiu econòmic al voltant del turisme, la restauració i l’oci nocturn 

El turisme constitueix un sector econòmic molt important a Ciutat Vella: s’hi concentra 
bona part de l’oferta hotelera de Barcelona, el 26,9% del total de la ciutat i un nombre 
alt de serveis associats. Aquesta centralitat genera, com és sabut, un enorme 
dinamisme econòmic i moltes oportunitats d’ocupació. El 22,8% de la població resident 
al Districte, de fet, declara treballar o haver treballat en els darrers dos anys en alguna 
activitat relacionada amb el turisme, un 9,7% per sobre de la mitjana de la ciutat, 
segons les dades recollides a l’Enquesta sobre la Percepció del Turisme de l’any 2015 
elaborada per l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, l’especialització econòmica 
també ha comportat a una pèrdua de diversitat tant comercial com empresarial i pot 
portar a una major vulnerabilitat del model econòmic. Un Pla de Desenvolupament 
Local per Ciutat Vella ens ha de permetre, per tant, enfortir les nostres bases 
productives per tal de poder potenciar els recursos del territori al màxim de cara a 
consolidar un ecosistema econòmic plural, diversificat, sostenible i amb retorn social 
que estimuli diferents sectors d’activitat econòmica i ens faci més resilients, a llarg 
termini, a les variacions del cicle i del context econòmic. Alhora, a causa d’aquesta 
activitat econòmica i de les múltiples opcions de lleure existents, es produeix una 
massificació de visitants i un difícil equilibri en els usos de l’espai públic. De fet, el 
veïnat del Gòtic, la Barceloneta, o Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera situen el 
turisme com el principal problema que té la ciutat, segons la darrera Enquesta de 
Serveis Municipals. Un altre dels objectius cabdals del Pla doncs, ha de ser garantir un 
major retorn social d’aquesta activitat alhora que es redueixen els seus impactes 
negatius sobre els habitants del Districte -i dels barcelonins en general-, apostant per 
la diversificació econòmica i per un comerç de proximitat al servei de les necessitats 
del veïnat de Ciutat Vella i de Barcelona. 
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Gentrificació 

El Districte de Ciutat Vella ha experimentat els darrers anys -i segueix experimentant- 
un procés de substitució de la població original de rendes baixes per altres capes 
socials amb més capacitat adquisitiva. Per les seves pròpies característiques de 
centralitat i la seva enorme capacitat d’atracció, pel fet d’estar travessant un procés de 
renovació urbana, així com pel pes del sector turístic al Districte sense un lideratge 
públic, es produeix un encariment de l’habitatge i el nivell de vida. Si bé la Renda 
Familiar Disponible a Ciutat Vella, segons les últimes dades, se situa a l’entorn del 
80% de la mitjana de Barcelona -un nivell que podríem categoritzar com a mitjà-baix-, 
els preus de l’habitatge de lloguer no han deixat de pujar, sobretot en àrees que 
pateixen forta pressió turística immobiliària, com ara la Barceloneta, on trobem el 
metre quadrat més car de tota Barcelona. També el preu de venda d’habitatges de 
segona mà és un 8% major que a la resta de la ciutat (dades del primer trimestre del 
2016). Així, especialment en algunes zones, assistim a processos de desplaçament de 
població local que abandona el Districte contra la seva voluntat. Com s’ha esmentat 
anteriorment, en els darrers deu anys Ciutat Vella ha perdut un 11,4% del veïnat. 

Precarització i vulneració de drets laborals 

La precarització de les condicions laborals és un procés que no és nou però que sens 
dubte s’ha intensificat en els darrers anys. El 87,3% dels contractes formalitzats al 
Barcelonès el darrer mes de juny són de caràcter temporal, segons el Departament 
d’Empresa i Ocupació. Si mirem més de prop la intensitat de la temporalitat, veiem que 
Catalunya, on el 88,1% dels contractes són temporals segons la mateixa font, el 40,5% 
dels contractes temporals del 2015 van tenir una durada inferior o igual a un mes i 
gairebé dos de cada tres (el 64,7%) no arribaven a l’any. Així mateix, la persistència 
d’una taxa d’atur significativa i l’efecte acumulat d’anys de crisi econòmica ha portat 
també, segons dades estadístiques, fonts periodístiques i sindicals i estudis qualitatius 
de molt diferent signe, a que l’elevada temporalitat hagi anat acompanyada d’altres 
formes de deteriorament de les condicions laborals. Les baixes remuneracions, la 
sobrecàrrega de feina en molts casos no pagada, el creixement de contractació a 
temps parcial que deriva en frau, així com abusos de diversos tipus i situacions de 
discriminació i explotació vers les dones i la població immigrant, són situacions que 
malauradament són massa habituals. Les iniciatives de desenvolupament econòmic i 
de promoció de l’ocupació no poden deixar de banda aquesta realitat. En aquest sentit, 
el Pla de Desenvolupament de Ciutat Vella pretén abordar aquests processos de 
precarització laboral i promoure més ocupació, i de major qualitat. Es posarà un 
especial èmfasi en el sector turístic, en tant que sector econòmic protagonista al 
Districte, i que compta amb un grau elevat de subcontractació, precarietat i 
temporalitat. El deteriorament de les condicions laborals també afecta a l’excel·lència 
dels serveis prestats i la qualitat que s’ofereix, de manera que la millora de les 
condicions laborals reverteix en les condicions de vida dels treballadors i treballadores, 
així com en la qualitat del sector. 

Índex d’atur, especialment juvenil i creixement de les desigualtats 

Tot i que Ciutat Vella és un Districte econòmicament molt dinàmic i que la població és 
més jove que a altres territoris, amb un major pes de la població en edat activa, la taxa 
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d’atur supera en dos punts la mitjana de la ciutat. En un marc general de taxes d’atur 
juvenil molt elevades (un 27,8% dels menors de 30 anys a Catalunya el primer 
trimestre de 2016), al Districte la joventut presenta un nivell de fracàs escolar 
significatiu, en un context escolar que, a més, és d’alta complexitat. Per tant, les 
polítiques locals d’ocupació han de tenir present que aquest és un dels sectors socials 
amb més dificultats per accedir a l’ocupació i al qual cal proporcionar una atenció 
prioritària, a la vegada que es té en compte també la situació de les dones, afectades 
especialment per la pobresa, la precarietat laboral i la responsabilització de les 
tasques de cures, i altres col·lectius com les persones migrades, les aturades de llarga 
durada, les majors de 55 anys i en general aquelles amb especials dificultats en 
l’accés al món laboral. Com hem vist, el nombre de persones ateses pels serveis 
socials municipals respecte a la població total –8,5%– és gairebé quatre punts per 
sobre de la mitjana a la ciutat. Altres indicadors socioeconòmics també mostren que a 
bona part del Districte les necessitats socials són elevades, alhora que les diferències 
entre barris també són significatives, contribuint a dificultar la cohesió social. És 
imprescindible, doncs, una actuació destinada a un desenvolupament econòmic que 
generi una millor distribució de la renda i més igualtat d’oportunitats per als i les 
habitants del Districte. 

02.2.2. Sectors o àmbits econòmics  

La diversificació econòmica que es vol promoure ens porta a identificar una sèrie de 
sectors o àmbits econòmics que en el marc del Pla es defineixen com a prioritaris i, en 
conseqüència, rebran un especial suport, amb l’objectiu de que esdevinguin espais 
dinàmics i sòlids de provisió de béns i serveis tot generant ocupació de qualitat: 

Treball de cures i serveis a les persones 

Com s’ha descrit al punt 1.1., el desenvolupament local que contempla aquest Pla és 
el que té al centre de la seva activitat les necessitats de les persones que habiten el 
territori. Les principals necessitats de les persones per dur una vida digna, plena i 
sostenible estan relacionades amb la cura (alimentació, equipament, benestar, salut, 
sostre, cura pròpia i de la gent a càrrec), a la vegada que per la seva importància 
constitueixen, com és sabut, un àmbit a explorar en termes d’ocupació i provisió de 
serveis. 

Intervencions comunitàries 

Les necessitats socials i comunitàries del territori poden ser ateses per part de 
l’Administració pública però també, en bona part, per iniciatives socials o particulars i 
poden generar ocupació de qualitat. Són projectes d’intermediació comunitària, social i 
cultural, promoció del territori i investigació social, entre d’altres que, alhora, són 
sostenibles econòmicament i generen un retorn social notable. 

Comerç local de proximitat  

Aquest Pla entén el comerç de proximitat com a aquell establiment particular (no 
cadenes ni franquícies) dedicat a atendre necessitats diverses de la població. Són les 
botigues de tota la vida, però també nous establiments d’emprenedors particulars o 
PIMEs que ofereixen béns i serveis necessaris per al veïnat del territori i la ciutat, així 
com per als treballadors i treballadores de Ciutat Vella. En un Districte amb tantes 
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cadenes comercials i franquícies i tan adreçat a l’oferta de béns i serveis per al 
turisme, promoure aquest tipus d’establiments ens ajuda a preservar el model 
comercial tradicional, valuós perquè promou la particularitat per sobre de 
l’homogeneïtzació, el tracte personal sostingut i la implicació del comerç en la vida 
comunitària dels nostres barris. Així, aquest Pla busca preservar i promoure aquest 
comerç i posar en valor l’ofici de botiguer o botiguera. Dins aquest sector, serà 
important protegir el comerç històric i singular, pel seu alt valor cultural. 

Consum responsable  

Paral·lelament al suport del comerç local de proximitat com quelcom a protegir i 
impulsar en clau econòmica, social, cultural i comunitària, cal apostar pel consum 
responsable, tal i com és descrit al punt 2.1., un tipus de consum adreçat a resoldre 
amb eficàcia necessitats reals de les persones i que a més contribueixi a apoderar-les 
(en tant que consumidores i productores) i a disminuir les desigualtats i a generar 
sostenibilitat ambiental. 

Projectes culturals  

Un territori amb projectes culturals de qualitat i a l’abast de tothom és un territori que 
vetlla pel benestar i l’apoderament de la ciutadania. A la vegada, l’àmbit cultural pot 
esdevenir un sector econòmic fort, que generi ocupació i béns i serveis que millorin la 
vida de les persones que en gaudeixen o hi participen. Ara per ara hi ha més de 300 
equipaments culturals a la ciutat i Ciutat Vella acull el 33,6% de la superfície destinada 
a aquesta activitat, segons dades de l’Observatori Cultural de Barcelona. Aquest 
sector pot generar sinergies positives amb altres àmbits de desenvolupament i ha de 
ser entès com un operador econòmic que actua sobre un dret de tots i totes. Per tant, 
s’ha d’estimular el desenvolupament en aquest àrea entenent que la cultura és un bé 
comú, que ha de donar peu a construir un model de ciutat més just, plural i democràtic, 
a una “nova institucionalitat” que inclogui tant als grans equipaments culturals com al 
teixit cultural de base i a la ciutadania. 

Petita producció urbana  

En l’actual context econòmic en què el sector amb més pes sobre l’economia és el 
sector serveis, caldrà apostar també per la petita producció urbana per tal d’avançar 
cap a una economia plural i diversificada, on també es produeixin béns. Ja sigui a 
partir de l’artesania, molt arrelada al Districte, com de la petita indústria manufacturera, 
un ecosistema econòmic òptim és aquell on, a més de resoldre’s necessitats 
mitjançant la prestació de serveis, també hi ha producció local. 

Economia circular 

L’economia circular es basa en el concepte de la sostenibilitat, on l’objectiu és que el 
valor dels productes, els materials i els recursos -aigua, energia, matèries primeres- es 
mantingui en l’economia durant el temps més ampli possible i redueixi al mínim la 
generació de residus. L’economia circular és generadora d’ocupació en sectors com la 
gestió dels residus i contribueix en gran mesura a reduir les externalitats negatives del 
model de producció actual. Alhora, és un bon punt de partida per a la 
reindustrialització, en tant que genera llocs de treball al territori que no són 
deslocalitzables. El 2014, l’economia verda va ocupar entre 25.000 i 36.000 
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treballadors a Barcelona i va representar entre un 2,6 i un 3,7% de l’ocupació de la 
ciutat, generant feina estable i de qualitat –el 79,8% de les persones treballadores de 
sectors verds són assalariades-4. És, sens dubte, un sector econòmic emergent i que 
produeix un important retorn social. 

Coneixement i innovació 

Un territori dinàmic econòmica i culturalment, és aquell que investiga, estudia i promou 
la innovació, ja sigui de base tecnològica o social. L’economia del coneixement és un 
important actiu del Districte. En l’àmbit dels serveis avançats i la indústria de valor 
afegit, Ciutat Vella disposa d’un notable dinamisme. Durant el període 2001-2010, el 
Districte va experimentar un creixement del 28,8% de l’activitat en aquests sectors, 
superant en 5,3 punts percentuals l’augment promig de Barcelona (Bcn Metròpoli 
Creativa, Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona 2011). 
D’altra banda, Ciutat Vella destaca per la nodrida presència de centres universitaris, 
així com d’empreses innovadores en sectors com els serveis a les empreses, les TIC i 
biosalut (Mapa de la innovació de Barcelona 2014). Ciutat Vella ha d’aprofitar aquests 
actius i facilitar la creació de nous projectes i nodes d’innovació, així com promoure la 
connexió entre ells i amb la resta del territori. 

 


