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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació Diagonal Barcelona 

  

Breu descripció: Entitat sense ànim de lucre dedicada a defensar els interessos dels establiments 
comercials i posar en valor el territori com espai de lleure, restauració i comerç.  

 

  

Dades de contacte 
 

Diagonal, 568 08021 arcelona 

 
 647616359 

 
 secretaria@diagonalbarcelona.com 

 
 

www.diagonalbarcelona.com 

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: 

18 de juliol de 2017 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

A finals de 2017 s’enllesteix el Pla Estratègic de l’Associació Diagonal Barcelona. Aquest pla marca unes línies 
de treball adreçades de fomentar i activar el dinamisme comercial mitjançant el reforç del teixit associatiu tot 
sensibilitzant els establiments, veïnat i visitants en general, en els valors del respecte, civisme, igualtat i el 
medi ambient. 

Les accions aquí promogudes formen part de les mesures acordades per l’associació, adreçades a assolir una 
Barcelona  més sostenible, amb menys generació de residus, aconseguint una ambiciosa reducció d’emissions 
i treballant per un estalvi energètic. 
  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 28 / juny / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2020 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 

Pla d’acció B+S 2018 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 
 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Per segon any consecutiu des de Diagonal Barcelona ens acollim a la posada en marxa d’aquest Pla. 
Un una junta renovada, i un projecte adreçat a la dinamització comercial, s’atorga un paper especial a la 
sostenibilitat. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

La finalitat del projecte es ajudar a sensibilitzar en termes de sostenibilitat i preservació del medi ambient, 
mitjançant una sèrie d’accions quotidianes portades a terme pels comerços i establiments associats. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_associacio_diagonal_barcelona_2018.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Promoció del vehicle elèctric 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Sensibilitzar la ciutadania de la 
necessitat d’una transició del vehicle 
contaminant a un vehicle elèctric. 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: Campanya amb eCooltra, empresa dedicada al lloguer de motos elèctriques per 

minuts. Durant la campanya es regalen minuts de lloguer del vehicle elèctric.   

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

3.1  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Alex Miró Pujadas 

  

Calendari d’execució previst: Maig i juny de 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gerència de DB 

  

 

 

Indicador/s: 

Xecs bescanviables per minuts lliurats als clients dels establiments. 
Nombre d’establiments adherits. 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: Eliminem les bosses de plàstic 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Assolir la desaparició de les bosses de 
plàstic dels establiments de la Diagonal. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Lliurament de bosses de paper amb la imatge de Diagonal Barcelona als establiments 
associats.  

 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.8  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Alex Miró Pujadas 

  

Calendari d’execució previst: 2019-2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gerència de DB 

  

 

 

Indicador/s: 

Nombre de bosses repartides. 
Nombre d’establiments adherits. 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data:       
Valor esperat al 

cap d’un any: 
Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

Promoció del vehicle elèctric 

Nombre de xecs 
bescanviables 
Nombre d’establiments 
adherits. 

Xecs bescanviables 
per minuts lliurats 
als clients dels 
establiments. 
Nombre 
d’establiments 
adherits. 

50% establiments 
associats 

            

Eliminem les bosses de plàstic 
Nombre de bosses lliurades. 
Nombre d’establiments 
adherits. 

Nombre de bosses 
repartides. 
Nombre 
d’establiments 
adherits. 

80% establiments 
associats 
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

eCooltra. 
Barcelona Oberta. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

