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Objectiu 8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la 

sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti 
 

Plans, programes i projectes estratègics específics de la línia 

d’acció 

Línia d’acció 1. 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 i la innovació.  

Decret de contractació sostenible (2017): a través d’aquest Decret s’aprova la Guia 
de contractació pública social que defineix criteris a incorporar en la contractació per 
reduir la importància de l’oferta econòmica i potenciar els drets socials i laborals, 
l’economia cooperativa, social i solidària, així com criteris a favor del comerç just, la 
igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional, no sexista i el respecte a la 
conciliació.  
 
Barcelona Emprenedoria: Barcelona Activa impulsa l’emprenedoria i el seu 
ecosistema per tal d’augmentar les oportunitats de les persones i contribuir a la 
creació de llocs de treball de qualitat. Per a això, ofereix una cartera de serveis a les 
persones emprenedores combinant l’accés universal i la personalització per a 
col·lectius, sectors i territoris més necessitats. També realitza múltiples accions per 
reforçar l’ecosistema emprenedor, per sumar agents econòmics i socials de la ciutat i 
perquè la ciutat esdevingui una ciutat referent en l’àmbit de l’emprenedoria i la 
innovació social. 
 
Plans de Desenvolupament Econòmic a sis districtes de la ciutat: amb l'objectiu 
de poder treballar un nou desenvolupament local de proximitat, Barcelona Activa 
impulsa sis plans de desenvolupament econòmic als districtes amb un índex de 
Renda Familiar Disponible inferior a la mitjana de la ciutat: Ciutat Vella, Nou Barris, 
Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant Martí.  És tracta de fulls de ruta 
per generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada als territoris, que 
contribueixi a satisfer les necessitats dels seus veïns i veïnes, a partir de la 
concertació amb els actors dels districtes.  
 
Convocatòria de Subvencions per a l'Impuls Socieconòmic del Territori:  
amb la mateixa lògica de treballar el desenvolupament local de proximitat comptant 
amb el teixit socieconòmic dels territoris, Barcelona Activa impulsa per primera 
vegada una convocatòria de subvencions municipal dotada de 1'3 milions d'euros per 
a finançar projectes que activin l'economia local als barris. Aquesta crida pretén fer 
possibles projectes sobre Emprenedoria, Empresa, Ocupació, Innovació Social i 
Innovació Social Digital, aportant fins al 80% del seu finançament, amb un màxim de 
50.000 euros d'import subvencionat. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 2. Internalitzar els costos socials i ambientals, incloure’ls en la 
comptabilitat i donar-la a conèixer. Incorporar aquests criteris en la fiscalitat, establint 
tributs dissuasoris i incentivadors (bonificacions, exempcions, ajudes, etc.).  

Compensació d’emissions: l’Ajuntament té un programa per compensar les 
emissions originades en l’organització d’actes i publicacions. Amb la compensació es 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_alcaldia_contractacio_sostenible_80382.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/pdf/guia-contractacio-publica.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/pdf/guia-contractacio-publica.pdf
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/subvencions-per-a-projectes-dimpuls-socioeconzemic-del-territori
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/energia_4041
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dóna suport a projectes verificats d’energies renovables i de conservació de recursos 
que no es podrien dur a terme sense el finançament que proporciona la compra de 
crèdits.  
 
Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET): Impost que ingressa la ciutat 
fruit de l’activitat turística. L’increment previst en la recaptació de d’aquest impost a 
partir de juny de 2017 es destinarà a compensar els efectes del turisme a la ciutat 
amb l’objectiu de destinar els recursos que genera l’activitat turística a la ciutat a 
equilibrar-ne els efectes i millorar els espais i els serveis per a tota la ciutadania, i 
especialment els que es veuen sobrecarregats amb l’afluència de visitants. 
 
Ajudes fiscals: el 2016 es van establir noves línies d’ajuts fiscals com les famílies 
amb escassos recursos econòmics, els comerços emblemàtics, la empreses culturals 
que reverteixen en la ciutat i les generadores d’ocupació indefinida, entre d’altres. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 3. Cercar la prosperitat dins dels límits del planeta, implementant 
criteris ètics (economia social i solidària, banca ètica, responsabilitat social, etc.).  

Estratègia d’impuls del Consum Responsable (2016-2019): l’estratègia està 
adreçada a impulsar un nou model de consum social i ambientalment responsable, 
lligat a d’altres formes de produir, de distribuir la riquesa i de finançament, davant de 
l’actual model econòmic especulatiu, de producció i de consum que és profundament 
insostenible des de punt de vista ambiental, energètic i social, i individual. 
 
Ajuntament + Sostenible: un dels àmbits del programa és la inclusió de criteris 
ambientals en el conjunt de la compra i contractació municipal. Amb l’aprovació l’any 
2015 de les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat, i la 
recent aprovació del Decret de Contractació Sostenible i la Guia de contractació 
pública ambiental s’estableixen els criteris ambientals que cal aplicar en la compra i 
contractació de 13 grups de productes i serveis. 
 
Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona: 
iniciativa municipal que desplega una mirada socioeconòmica transformadora de la 
realitat urbana i un programa d’acció amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les 
desigualtats socials i territorials i de promoure una economia al servei de les persones 
i de la justícia social. Mitjançant aquest Pla, la  presència d’iniciatives i empreses de 
l’Economia Social i Solidària i els valors que representa tindran un  major impacte en 
l’economia i el conjunt de la ciutat. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 4. 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.  

Mesura de Govern – Transició cap a la Sobirania energètica (2016-2019): el pla 
per a la transició cap a la sobirania energètica aposta per reduir el consum d’energia 
mitjançant l’eficiència energètica, l’autoconsum i l’ús responsable de l’energia per una 
màxima generació energètica local utilitzant recursos propis, ja siguin renovables com 
residuals i assegurar el subministrament bàsic per a tothom. 
 
Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire de Barcelona (2011-2020): 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/100997/1/estratimpulconsu_2017.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/99396/1/plaAltresEconomies.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/MesuraGovern_TransicioSobiraniaEnergetica.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlaEnergia_CanviClimatic_QualitatAire-2011-2020.pdf
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pla transversal per reduir les emissions de GEH associades a la seva activitat 
municipal un 20% a l’any 2020. Ha de permetre avançar en la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció del consum d’energia així com de les emissions, millorant la 
qualitat de l’aire i la del subministrament energètic. L’actualització del pla s’integrarà 
en el nou Pla Clima. 
 
Ajuntament + Sostenible: El Programa Ajuntament + Sostenible recull i impulsa a 
través d’accions comunicatives diverses els objectius del programa municipal del Pla 
d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona (2011-2020) i del Pla 
d’Estalvi i Millora Energètica als Edificis Municipals 2010 (PEMEEM) 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 5. Establir l’ecodisseny i l’ecoproducció, basats en el cicle de vida, 
com a procediments prioritaris de creació de productes i serveis. Eliminar 
l’obsolescència programada.  

Ajuntament + Sostenible: un dels àmbits del programa és la inclusió de criteris 
ambientals en el conjunt de la compra i contractació municipal. Amb l’aprovació l’any 
2015 de les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat, i la 
recent aprovació del Decret de Contractació Sostenible i la Guia de contractació 
pública ambiental s’estableixen els criteris ambientals que cal aplicar en la compra i 
contractació municipal. Aquests criteris ambientals preveuen el foment de 
l’ecodisseny i l’ecoproducció. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 6. Impulsar l’ocupació verda, entesa com aquells que contribueix 
substancialment a preservar o restaurar la qualitat ambiental (treball en empreses del 
sector ambiental i en departaments de medi ambient d’altres sectors). 

Ajuntament + Sostenible: un dels àmbits del programa és la inclusió de criteris 
ambientals en el conjunt de la compra i contractació municipal. Amb l’aprovació l’any 
2015 de les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat, i la 
recent aprovació del Decret de Contractació Sostenible i la Guia de contractació 
pública ambiental s’estableixen els criteris ambientals que cal aplicar en la compra i 
contractació municipal, els quals inclouen l’ambientalització d’esdeveniments i de les 
obres. Aquests criteris ambientals preveuen l’impuls de l’ocupació verda 
 
Estudi i sistema d’indicadors sobre l’economia verda a Barcelona: 
sistema d’indicadors d'economia verda que mesuren l'ocupació i les empreses verdes 
i la seva evolució a la ciutat de Barcelona -de forma alineada amb els criteris 
d'estimació que realitzen la Generalitat de Catalunya i la província de Barcelona pel 
seu càlcul- així com altres aspectes rellevants com la recerca i la innovació, 
l’eficiència en l’ús dels recursos o la despesa municipal vinculada a aquesta temàtica. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 7. Avançar en un turisme sostenible en equilibri amb el territori i que 
reverteix positivament en la comunitat local. Aconseguir la coresponsabilitat de les 
institucions, 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 material i 
immaterial.  

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/energia_4041
http://www.ajsosteniblebcn.cat/pla_estalvi_energia_edificis_municipals_2010_8322.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/pla_estalvi_energia_edificis_municipals_2010_8322.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-t%C3%A8cniques_59437
http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_alcaldia_contractacio_sostenible_80382.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/guia-de-contractaci%C3%B3-p%C3%BAblica-ambiental_81445
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/guia-de-contractaci%C3%B3-p%C3%BAblica-ambiental_81445
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-t%C3%A8cniques_59437
http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_alcaldia_contractacio_sostenible_80382.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/guia-de-contractaci%C3%B3-p%C3%BAblica-ambiental_81445
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/guia-de-contractaci%C3%B3-p%C3%BAblica-ambiental_81445
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96965/1/estuecovea_2015.pdf
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Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (2017): aquest pla regula la 
implantació d’establiments d’allotjament turístics, així com d’albergs de joventut, 
residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístics, per tal de 
compatibilitzar els allotjaments turístics amb un model urbà sostenible.  
 
Pla Estratègic de Turisme 2020: l’objectiu del pla és elaborar un document amb 
propostes específiques per a la gestió turística municipal dels propers anys en base a 
criteris de responsabilitat, sostenibilitat, cohesió, redistribució i innovació, tot millorant 
la qualitat de l’ocupació i estenent els beneficis del turisme als barris. 
 
Consell de Turisme i Ciutat: és un òrgan de participació ciutadana creat amb 
l’objectiu de debatre quin és el model de ciutat que volem i, per tant, quin és el 
desenvolupament turístic més adient per a la ciutat. 
 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental a equipaments culturals: actualment 
14 equipaments culturals (més 1 que està en procés) de la ciutat disposen d’aquest 
distintiu que promou l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, 
projecció i gestió d’aquests serveis, minimitzant els impactes ambientals. 
 
Declaració de Barcelona: presentada en el marc de la Conferència Internacional 
“Turisme Sostenible en el marc de la Nova Agenda Urbana” (maig 2017), recull els 
principals compromisos i línies estratègiques acordades pels participants i a les quals 
es poden adherir totes les ciutats compromeses amb el turisme sostenible, vetllant per 
assumir la responsabilitat de reduir els impactes ambientals del turisme però també el 
repte de la seva integració social, econòmica i cultural. 
 
Adhesió al compromís de sostenibilitat turística per les empreses del sector: 
Aquest suposa un pas més per enfortir la feina feta a la ciutat a favor del turisme 
sostenible i promoure que els operadors del sector turístic de Barcelona s’hi sumin i 
implementin accions i programes de desenvolupament sostenible. L’objectiu és 
incrementar el nivell d’exigència i introduir criteris propis de la ciutat, tenint en compte 
la nova mirada que suposa el Pla Estratègic de Turisme 2020. 
 

Situació 
actual 

 

Línia d’acció 8. Fomentar l’emprenedoria, la petita empresa i les cooperatives. 
Afavorir el petit comerç de proximitat i els eixos comercials dels barris.  

Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona (2013-2016): el pla inclou diverses 
mesures i actuacions que aposten per seguir consolidant un model comercial de 
proximitat, professional, amb diversitat d’oferta comercial, plural, dinàmic i innovador. 
Destaca un pla per promoure l’ocupació de locals buits, ajuts a les obres de llarga 
durada i un pla de suport al comerç solidari.  
 
Comerç + Sostenible: línia de treball específica en el marc de Barcelona + 
Sostenible, que té com a finalitat principal millorar la sostenibilitat del sector comercial 
de la ciutat.  
 
Mapa Barcelona + Sostenible: és un mapa virtual interactiu que reuneix les 
iniciatives sòcio-ambientals rellevants de la ciutat. Proporciona informació pràctica 
sobre punts d’interès (botigues, allotjaments, equipaments i infraestructures), itineraris 
senyalitzats i experiències ciutadanes.  

Situació 
actual 

 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/institut-de-cultura-de-barcelona-icub-_59606
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Línia d’acció 9. Intensificar la col·laboració publicoprivada. Promoure i consolidar la 
col·laboració entre universitat, empresa, Administració i teixit associatiu per impulsar 
l’economia de la innovació.  

Iniciatives de col·laboració de la xarxa Barcelona + Sostenible amb l’Ajuntament 
i altres organismes: entre elles destaquen el projecte de Responsabilitat Social 
Corporativa, la Xarxa d’economia social de Barcelona, el Centre de Serveis a les 
Associacions de Torre Jussana, el programa Barcelona Sustainable Tourism, etc.  
 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 10. Buscar indicadors alternatius al PIB per mesurar el benestar social 
(balanç social, economia del bé comú, índex de desenvolupament humà, índexs de 
felicitat, etc.).  

Balanç Social: elaboració d’un estudi on s’analitza el comportament de les 
organitzacions que hi participen, mesurant els diferents aspectes relacionats amb la 
sostenibilitat en relació a la gestió empresarial i organitzativa, per empènyer a dur a 
terme processos de millora interna.  

Situació 
Actual 

 

 


