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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Sants les Corts Eix Comercial 

  

Breu descripció: És una entitat sense ànim de lucre que reuneix els comerciants dels 3 carrers 

principals comercials : Galileu, Vallespir i Joan Güell així com alguns carrers de l’entorn 

fins a Numància, Passeig Sant Antoni, Rambla Brasil, Carles III i carrer Europa. La seva 

missió és potenciar i promocionar el comerç de proximitat de la zona. Es va constituir 

l’any 2005 amb l’objectiu també de sumar sinergies col·lectives entre els comerciants 

per tal de generar l’interès dels consumidors mitjançant accions i activitats per a 

fomentar les compres. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer Melcior de Palau, 77-79 baixos 2aA 

 
 

680 344 364 – 626 33 36 99 

  eix@eixsantslescorts.com - comunicacio@eixsantslescorts.com 

 
 

www.eixsantslescorts.com 

  

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

2022: 
dimarts, 7 / de febrer / 2017 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

S’ha tingut en compte com a referència el primer pla de sostenibilitat, s’han consultat diferents webs 

relacionades amb el consum sostenible. Es fa una tempesta d’idees en junta operativa amb preguntes 

directes com: sabem gestionar bé els residus dels nostres comerços? Estem implicats en tema 

d’adaptabilitat i en quin grau? Com podem ser comerços més sostenibles en quant a mobilitat? Estem 

implicats en algun projecte social? Com podem augmentar el grau de complicitat i conscienciació amb la 

sostenibilitat? També s’ha disposat d’una sessió d’assessorament a La Fàbrica del Sol el dia 8 de juny. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 22 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’Acció 2017, Pla d’Acció 2018  , Pla d’acció 2019-2020 

 

 

mailto:eix@eixsantslescorts.com
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/1470.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_cs_sants-lescorts_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_sants-lescorts_2019-2020_0.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

L’eix Sants les Corts aposta per: la inclusió (participa en el projecte inclusiu de Les Corts), en l’estalvi del 

consum d’energia i altres recursos com l’aigua i els residus generats en comerços d’alimentació i 

restauració, en el repartiment de bosses de paper i tnt (teixit no teixit) per reduir el consum de bosses i 

envasos de plàstic, aposta també pel transport sostenible (repartiment i ús de les motocicletes elèctriques), 

reduir la publicitat en paper i altre material digitalitzant els comerços:  incorporant en els panells publicitat 

sobre mesures d’estalvi pels comerços i d’altres entitats que ajudin al medi ambient, amb l’objectiu de 

conscienciar també al públic i client que compra o passeja pel barri.  

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El motiu principal que mou als comerços a adherir-se a un pla, és la reducció sobre l’impost de residus 

urbans, alhora que els consciencia de la importància que té la disminució de l’ús de materials (criteri de 

sostenibilitat), per a generar menys residus i que alhora també els puguin beneficiar a nivell de costos. 

L’objectiu com entitat és que s’adhereixin per conscienciar i involucrar més als clients, socis, públic i veïns, 

el manteniment del medi mitjançant l’augment de l’ús de materials biodegradables, detergents i altres 

productes, reduir la quantitat de bosses i envasos de plàstic i adherir-se a un pla d’estalvi de les energies i 

de bones pràctiques, tant per disminuir-ne el consum com el seu cost en la factura.  
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Estalvi energètic i bones pràctiques al comerç 

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Que els socis apliquin bones pràctiques 
per millorar l’eficiència energètica del 
seu establiment i l’estalvi del consum 

Augmentar la conscienciació a tots els 
nivells de barri possibles com: altres 
socis, clients, veïns, passavolants, etc... 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció:  Accions que poden fer els associats:  
 
Difusió de les fitxes d’estalvi energètic i de bones pràctiques als associats per les 
xarxes socials internes de l’eix i impreses en menys de 10 associats.  
Els comerços triaran l’acció que sigui més factible dins el seu tipus de negoci. Es 
descarreguen les fitxes, i s’apliquen els consells. L’associació donarà suport en el que 
necessitin els comerços.  
 
Formació estalvi i eficiència energètica en el comerç 
Els comerços es comprometran a realitzar millores als seus establiments inspirant-se 
en la informació proporcionada.  
 
Contractació d’energia a través del conveni de Barcelona Comerç amb Naturgy amb 
avantatges i una diagnosi. 

 

 

 

  

Més informació 

(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-

sostenible/tags/page/fitxes-destalvi-energetic-en-comercos 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Millora 

  

   

 

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

 

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

 

4.5,9.1, 9.3, 9.6  

 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Persona o àrea responsable: Departament de dinamització i comunicació 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:       

  

Observacions: Es vol fer extensiu a tots els nous associats. 

 

 

Indicador/s: 

Número d’associats que realitzen alguna acció o bona pràctica  
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2. Nom de l’actuació: Prevenció i millora de la segregació de residus 

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Millorar l’entorn comercial mitjançant la 
correcta segregació i ubicació dels 
residus.   
Ajustar la recollida dels residus 
comercials a les necessitats dels 
establiments. 

 

 

 

 

     

Breu descripció: L’eix col·labora amb la tècnica de prevenció de residus del districte Sants-Montjuic 
per fer una diagnosi de les necessitats que tenen els comerços per fer una correcta 
gestió dels residus comercials. S’està fent un estudi entre els associats per detectar 
possibles millores. 
 
En paral·lel els associats tenen l’oportunitat de fer una capsula formativa online 
sobre prevenció de residus i correcta segregació. 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Innovació 

  

 

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

 

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

 

5.10, 6.9,9.6   

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

Dinamització i comunicació 

  

Calendari d’execució previst: 

2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:       

 

 

Indicador/s: 

Número de socis que participen en la diagnosi i la formació 

 

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


 

6 
 

 

3. Nom de l’actuació: Repartiment a domicili sostenible i inclusiu 

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Fomentar la distribució de Km0 i de 
proximitat i la inclusió de persones en 
risc d’exclusió del mateix barri. 
 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Col·laboració a través del districte de Les Corts amb l’associació d’economia social 
ALCIL. Les botigues associades poden contractar el servei de repartiment a domicili 
donant una oportunitat laboral a gent del barri en risc d’exclusió social.  

  

Més informació 

(enllaç): 
www.alcil.es  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Innovació 

  

   

 

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

 

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

 

5.6, 6.9, 7.8, 8.8   

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Dinamització i comunicació 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:       

 

 

Indicador/s: 

Número de socis que contracten el servei 

 

 

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

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Reduir el consum de bosses de plàstic  i 

fomentar el consum responsables de 

materials i la compra conjunta a través 

de l’associacionisme. 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Des de l’eix s’ha fet de central de compres per aconseguir productes de millor 
qualitat a un preu més competitiu pel comerciants alhora que s’evita l’ús de bosses 
de plàstic. 
El distribuïdor és del propi barri reduint la petjada de carboni del transport. 
S’han ofert bosses de paper i de tnt (roba no teixida) per aquells comerciants amb 
necessitats diferents per humitat i resistència (carnisseria, peixateria, xarcuteria, 
etc.). 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 

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

 

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

 

5.1,5.4, 5.8,6.1  

 
 

 

Persona o àrea responsable: Dinamització i comunicació 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:       

 

 

Indicador/s: 

Número de bosses comprades en un any 
Número de comerços associats que s’adhereixen a l’acció 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Nom de l’actuació: Compromís amb el territori i la Comunitat-Dinamització 

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Conèixer les botigues que formen 

l’entramat de l’eix i per tant fer visible 

el barri. Augmentar el nivell de 

cooperació, la xarxa, el treball comú 

entre les diferents entitats dels dos 

districtes: Sants i les Corts. Augmentar 

la consciència col·lectiva sobre el medi 

ambient amb la difusió en les mostres 

de comerç mitjançant tallers i activitats 

d’aquesta temàtica. 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Dinamització del barri amb un màxim de 3 mostres de comerç al carrer, que inclou 
com a mínim un taller de caire sostenible. De forma fixe aquest any hi han: Tallers 
amb materials reciclables. Parades amb material sostenible i ecològic. Parades de 
km0 i proximitat. 
Participació en totes les mostres d’una parada de llibres i roba solidària. 
Participació si és possible de l’associació de discapacitats de les Corts. 
Informació als bars i restaurants de l’ús de  vasos reciclables i reutilitzables. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

La web de l’eix  està en edició.  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Innovació i millora 

  

   

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

5.4,5.6,6.9, 10.5  

 
 

Persona o àrea responsable: Dinamització i comunicació 

  

Calendari d’execució previst: 3 juliol  2021 

  

Recursos humans i/o econòmics:       

 

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


 

9 
 

Indicador/s: 

Número de mostres anuals 
Número d’establiments adherits que participen en les mostres 
Número de comerços/parades amb productes sostenibles i de proximitat 
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6. Nom de l’actuació: Kit d’ambientalització  

  
 

 

Objectius d’aquesta 

actuació: 

Implementar bones pràctiques de 

consum responsable en el lloc de treball 

i reduir el consum de recursos a través 

de l’ambientalització dels espais de 

treball tant si són locals comercials com 

oficines.  Aplicació de bones pràctiques 

en consum responsable d’una manera 

fàcil i entretinguda, que pot arribar a 

suposar un petit estalvi econòmic  i 

energètic, si es fa ús dels diferents 

materials que ofereix el recurs. 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Implementar bones pràctiques de consum responsable al lloc de treball. El Kit 
d’ambientalització  de Barcelona + Sostenible és un recurs disponible per als membres 
de la Xarxa Barcelona + Sostenible. 
L’ambientalització  es fa a través d’adhesius que contenen missatges breus i directes 
per incentivar bones pràctiques a l’hora de consumir aigua, energia i materials, entre 
les persones que hi treballen i els visitants puntuals. Aquests adhesius s’hauran 
d’enganxar en llocs estratègics per tal que tinguin mes efecte. 
Per   el Kit Barcelona + Sostenible també  conté una infografia que dóna una 
informació  més detallada sobre els missatges que apareixen en aquests adhesius i 
dos cartells, un d’ells enfocat a la prevenció  de l’ús de bosses de plàstic i l’altre a la 
correcta gestió  de residus. 

 

 

 

  

Més informació 

(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-

sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 

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

 

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

 

4.5, 9.1, 9.3  

 
 

Persona o àrea responsable: Dinamització i comunicació 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Indicador/s: 

Número associats que sol·licitin i apliquin el kit. 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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: juny-21 

Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 

Data 1r any: 

juny 2020 

Valor assolit 

Data 2n any:       

Estalvi energètic i bones pràctiques 

al comerç 

Número d’associats que realitzen 

alguna acció o bona pràctica  
100 socis 120 socis             

Prevenció i millora de la segregació 

de residus 

Número de socis que participen en la 

diagnosi i la formació 
10 socis 30 socis             

Repartiment a domicili sostenible i 

inclusiu 

Número de socis que s’adhereixen al 

servei 
27 socis 30 socis             

Reduir el consum de bosses de 

plàstic 

Número de bosses comprades en un 
any 
Número de comerços associats que 
s’adhereixen a l’acció 

15.000 uds 20.000 uds 
            

Compromís amb el territori i la 
Comunitat-Dinamització 

Número de mostres anuals 
Número d’establiments adherits que 
participen en les mostres 
Número de comerços amb 
productes/serveis sostenibles i ecològics 

2 mostres 
100 comerços 
 
 
5 comerços 
 

3 mostres 
120 comerços 
 
 
10 comerços 
 

            

Kit d’ambientalització (nova 

proposta) 

Número d’associats que apliquin o 

sol·licitin el kit 20 socis 30 socis 
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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 

Les Corts Barris inclusius en xarxa amb Districte de les Corts -  
Associació Llibre solidari http://llibresolidari.org/ 
Comerç Verd- http://comercverd.rezero.cat/ 
Comerç + Sostenible – http://barcelona.cat/comercsostenible 
Consorci per a la Normalització Lingüística-concurs per lligar barri i cultura-
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/din/si_lencertes_lendevines.html 
Camí escolar  
Radars  
Barcelona Activa - https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detall-formacio?id=891332 
Banc del temps 
www.eixsantslescorts.com 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://llibresolidari.org/
http://barcelona.cat/comercsostenible
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/din/si_lencertes_lendevines.html
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detall-formacio?id=891332

