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Pacte per Barcelona 
 

Taula Sectorial d’Economia: 
Síntesi i propostes sobre accions prioritàries 
30 de juny 2020 
 
 

El Pacte per Barcelona és l’espai que genera l’Ajuntament de Barcelona per aprofitar tot el 
potencial de la ciutat per superar la crisi de la Covid-19 i generar un nou impuls per a la 
ciutat, de manera consensuada amb els agents de l’àmbit econòmic, social, educatiu, 
cultural, esportiu i científic de Barcelona, i amb una visió metropolitana. 
 
Ens proposem abordar una proposta de ciutat a la sortida a la crisi de la Covid-19. L’objectiu 
fonamental de la Taula d’Economia és la generació de propostes i actuacions a desenvolupar 
amb una visió de mig termini, fins a desembre de 2021. És, per tant, un marc de 
d’implementació de 18 mesos en els què hem d’articular respostes a la emergència social i 
una mirada estratègica per al futur de la ciutat.  
 
En aquest document es presenta una síntesi de les principals línies i mesures proposades en 
matèria econòmica sobre les que caldria treballar, a partir de: 
 

1. Les reflexions i propostes econòmiques que s’han plantejat a les tres reunions de 
la pròpia Taula d’Economia. 
 

2. Les reflexions i propostes relacionades amb l’economia que les entitats 
participants al pacte han fet arribar per escrit i que estan penjades a l’espai web 
habilitat a tal efecte. 
 

Línies principals: 
 

 Impulsar la reactivació del teixit productiu local més afectat per la crisi (autònoms, 

pimes, comerç, restauració, turisme, cultura, esports, empreses d’inserció), tenint en 

compte les circumstàncies específiques de la situació post-Covid a nivell d’ocupació, 

consum, mobilitat, gestió de l’espai públic, etc. 
 

 Impulsar un model econòmic metropolità més just, inclusiu i sostenible, aprofitant 

aquesta crisi com una oportunitat per a repensar el model Barcelona i fomentar una 

economia que posi a les persones al centre i que també replantegi el model productiu 

per a enfortir-nos a nivell tecnològic i industrial, així com en termes d’innovació i 

competitivitat. 
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 Fomentar l’ocupació de qualitat i la lluita contra la precarietat en tots els sectors de 

l’economia: Barcelona ha de ser una ciutat referent del treball de qualitat. 
 

 Consolidar, en l’àmbit de l’economia del visitant i del turisme, un entorn segur a 

nivell metropolità, també des del punt de vista sanitari, que contribueixi a reforçar 

la reputació i la promoció internacional de Barcelona. 
 

 Apostar per sectors econòmics resilients, innovadors i estratègics, com per exemple 

el sector tecnològic i digital, el sector social o el sector sociosanitari i biomèdic, 

entesos també com una línia d’activació de l’economia i com un factor de reducció de 

les desigualtats. 
 

 Aprofitar el posicionament internacional de Barcelona per impulsar la captació 

d’inversions que aportin valor a nivell socioeconòmic i que facilitin la reactivació i 

dinamització de la ciutat.  
 

Mesures proposades: 
 

o Adaptar les eines de l’administració a la nova realitat socioeconòmica, 

incloent un pla d’inversions i, en el marc de la contractació pública, l’impuls 

de mesures socials així com també la revisió de les fórmules d’anàlisi de les 

ofertes per tal d’evitar baixes temeràries i afavorir paràmetres basats en la 

qualitat. 
 

o Agilitzar i simplificar tràmits administratius relacionats amb la dinamització i 

el creixement de les activitats econòmiques, per exemple fent servir eines 

com la declaració responsable o el silenci positiu sempre que el marc 

normatiu ho faci possible: Barcelona ha de ser una ciutat més facilitadora de 

l’activitat econòmica. 
 

o Reclamar que Barcelona pugui aprofitar la totalitat de la seva pròpia capacitat 

pressupostària, dotant-se dels recursos derivats dels romanents acumulats de 

tresoreria dels exercicis econòmics anteriors, així com que es flexibilitzi la 

regla de despesa i també els límits del dèficit i l’endeutament. 
 

o Reclamar al conjunt d’administracions i institucions, la màxima claredat 

possible pel que fa a les normes sectorials de la represa d’activitats en l’etapa 

post-Covid, especialment pel que fa a sectors com els marxants, els firaires, 

l’oci nocturn, etc. 
 

o Reforçar espais per una concertació i diàleg social potent a la ciutat de 

Barcelona i en clau metropolitana. 
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o Afavorir i recolzar la negociació col·lectiva, per l’assoliment d’acords en el si 

de les empreses en quant a les condicions del teletreball i a la mobilitat 

vinculada al món laboral en l’entorn post-Covid. 
 

o Impulsar la col·laboració públic-privada i públic-social, com a idea transversal 

per ajudar a la reactivació dels sectors més afectats per la crisi. 
 

o Enfortir les polítiques actives d’ocupació i les mesures de reskilling i reciclatge 

professional per als col·lectius més afectats per la crisi. 
 

o Desenvolupar programes d’ajudes directes per contribuir a reactivar els 

sectors econòmics amb major afectació per la crisi. 
 

o Potenciar, modernitzar i digitalitzar els sectors tradicionals, comptant amb la 

implicació dels actius tecnològics, del disseny i creatius de la ciutat. 
 

o Acordar estratègies pel rescat dels teixits culturals i creatius de la ciutat més 

colpejats per la pandèmia, buscant fórmules per compensar les pèrdues del 

món de la cultura durant l’estat d’alarma. 
 
 

o Desenvolupar campanyes per fomentar el consum comercial i circular a nivell 

local i metropolità, així com impulsar el comerç online de proximitat. 
 

o Dialogar, compartir i acordar amb els agents del sector del comerç, dins del 

marc del Pacte per la Mobilitat i sempre que sigui possible, aquelles mesures 

que en matèria de mobilitat tinguin afectació directa sobre el propi sector i 

sobre els eixos comercials: apostar per un model de mobilitat que equilibri 

sostenibilitat i competitivitat. 
 

o Desenvolupar projectes d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU’s), 

com a model de gestió públic-privat que pot contribuir a fer més competitius 

els eixos comercials. 
 

o Impulsar una escola d’oficis per afavorir la formació professional de joves i 

adults. 
 
 

o Definir i impulsar un pla de re-economització del centre de ciutat, com a espai 

comercial més afectat per les repercussions de la pandèmia. 
 

o Aprofitar el potencial dels elements digitals per facilitar la gestió de la 

mobilitat i de l’activitat turística durant el post-Covid. 
 

o Promocionar internacionalment un model integral de turisme segur basat en 

paràmetres de qualitat, innovació i sostenibilitat, que transmeti confiança i 

que aporti valor al conjunt de la ciutat. 
 

o Impulsar accions a curt termini i campanyes específiques per l’atracció i el 

manteniment de turisme provinent de tota Catalunya i del conjunt d’Espanya. 
 

o Aportar la màxima seguretat possible a l’economia del visitant, a través de la 

garantia i subministrament d’elements de protecció individual i col·lectiva. 
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o Impulsar el sector de la rehabilitació energètica i de les energies renovables, 

amb ajuts específics, així com la construcció d’habitatge social i assequible en 

el marc d’aliances públic-privades i d’un pacte per l’habitatge, com un 

element tractor de l’economia. 
 

o Desenvolupar una estratègia per impulsar l’economia verda, vinculada a la 

sostenibilitat i la transició energètica, i també a l’economia blava, vinculada a 

la mar i les activitats nàutiques. 
 

o Reclamar que es reverteixin les retallades de la darrera dècada i que han 

afectat a la qualitat del sistema sanitari a la ciutat. 
 

o Ampliació i millora d’equipaments sanitaris, i reforçar el sector biomèdic a 

través d’estratègies que contemplin la col·laboració públic-privada. 
 

o Mantenir i executar les inversions en aquelles infraestructures que siguin 

essencials pel futur de Barcelona, com Sagrera o la línia 9 del metro. 


