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Progrés i 
DesenvoLuPament: 
de la preocupació per 
la sostenibilitat a una 
economia que s’hi fonamenti

Diagnosi

Els serveis i el comerç tenen un paper predominant en l’economia de la ciutat. L’ac-
tivitat turística ha crescut exponencialment i en aquests anys Barcelona s’ha convertit 
en la primera destinació de Catalunya, per damunt de la Costa Brava. Actualment, s’es-
tima que el nombre de visitants és de 24 milions l’any i que el 10% del PIB de la ciutat 
és aportat pel turisme. Per contra, la indústria ha estat deslocalitzada.

Moltes organitzacions de la ciutat ja incorporen criteris ambientals i de sostenibilitat 
en els seus processos de disseny i de modernització. Els sistemes de gestió ambiental 
s’han generalitzat. S’ha desenvolupat un nou sector industrial i empresarial ambiental, 
font de riquesa i de creació de llocs de treball. Barcelona és un destí de turisme respon-
sable, i disposa de la certificació Biosphere World Class Destination.

Però sobretot cal repensar el model econòmic, financer i social. Afrontem el gran 
repte de superar la crisi econòmica al mateix temps que l’energètica i la climàtica: és 
indispensable que el preu de les coses internalitzi els costos socials i ambientals, i que 
progressem cap a la descarbonització de l’economia. Pel que fa a la ciutat, cal deixar 
de concebre-la com a producte que es compra i es ven, i entendre-la com a servei a les 
persones: habitabilitat, confort, assistència...

Línies D’acció

Fomentar la inversió en la nova economia de la ciutat autosuficient i intel·ligent, 
amb un entorn favorable per generar, captar i retenir talent. Impulsar iniciatives 
d’alt valor afegit, especialment les relacionades amb el coneixement, la creativitat 
o la innovació.

Internalitzar els costos socials i ambientals, incloure’ls en la comptabilitat i do-
nar-la a conèixer. Incorporar aquests criteris en la fiscalitat, establint tributs dissu-
asoris i incentivadors (bonificacions, exempcions, ajudes, etc.). 

Cercar la prosperitat dins dels límits del planeta, implementant criteris ètics (eco-
nomia social i solidària, banca ètica, responsabilitat social, etc.). 

Evolucionar cap a una economia baixa en emissions, prioritzant la reducció del 
consum d’energia i impulsant l’ús d’energies renovables amb menys impacte. 

Establir l’ecodisseny i l’ecoproducció, basats en el cicle de vida, com a procedi-
ments prioritaris de creació de productes i serveis. Eliminar l’obsolescència progra-
mada.

Impulsar l’ocupació verda, entesa com aquella que contribueix substancialment a 
preservar o restaurar la qualitat ambiental (treball en empreses del sector ambien-
tal i en departaments de medi ambient d’altres sectors). 

Avançar en un turisme sostenible en equilibri amb el territori i que reverteixi po-
sitivament en la comunitat local. Aconseguir la coresponsabilització de les institu-
cions, la indústria turística i els visitants en l’ús eficient dels recursos naturals, el 
manteniment de la qualitat ambiental i la preservació del patrimoni cultural mate-
rial i immaterial.

Fomentar l’emprenedoria, la petita empresa i les cooperatives. Afavorir el petit 
comerç de proximitat i els eixos comercials dels barris. 

Intensificar la col·laboració publicoprivada. Promoure i consolidar la col·laboració 
entre universitat, empresa, Administració i teixit associatiu per impulsar l’econo-
mia de la innovació.

Buscar indicadors alternatius al PIB per mesurar el benestar social (balanç social, 
economia del bé comú, índex de desenvolupament humà, índexs de felicitat, etc.).
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