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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Comerciants Creu Coberta 

  

Breu descripció: L’eix comercial Creu Coberta Gran Via coordina les accions de dinamització del comerç 
de la zona des de finals dels anys 60, essent exemple d’entitat d’especial rellevància 
en el sector comercial i sensibilitzada en sostenibilitat, cultura i integració 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Callao 9, baixos 

 
 933321707 

 
 albert@creucoberta.com 

 
 

www.creucoberta.com 

  

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

dimarts, 7 / febrer / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Elaborem una diagnosi anual, planifiquem accions, activitats i projectes, que s’inclouen en el Pla d’actuació 
general de l’entitat, es difonen als associats, i s’anoten a algunes de les nostres propostes. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 28 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-22 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’acció 2017 ,  Pla d’acció 2018 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 
 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Després d’un any i mig de pandèmia el punt de partida és la recuperació dels associats, mitjançant 
activitats, propostes i eines de difusió del comerç de proximitat. També la necessitat de fer campanyes per 
a que s’associïn nous establiments i professionals, i incidir en línies d’acompanyament que van des de la 
difusió i dinamització a l’aplicació d’eines de digitalització, sostenibilitat i eficiència dels nostres associats. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Els objectius del Pla d’Acció son tenir clares les propostes, aplicar-les, permetre una avaluació concreta 
d’elles, i veure en quines cal una millora de les previsions de cara l’any següent. Finalment la conscienciació 
i sensibilització dels associats de cara totes les accions 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1562.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_creucoberta_2018.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Capitalitat Europea de l’Alimentació 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Difondre entre els associats i els seus 
clients les idees derivades d’aquesta 
capitalitat en quant a alimentació 
sostenible 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Repartiment de material municipal 

Elaboració de díptic de bones pràctiques per a la restauració 
Ruta de tapes sostenibles 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

3.5, 5.7 

 

Beneficis esperats: 
X Ambientals  
     XSocials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

No ho tinc clar  

 
 

 

Indicador/s: 

Nombre de restaurants i bars apuntats a la iniciativa 
 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Albert Torras 

  

Calendari d’execució previst: Darrer trimestre 

  

Recursos humans i/o econòmics: 3000 euros, dues persones 

  

Observacions:  Repartiment de material, flyers 
 

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: SENSIBILITZACIÓ VERS L’ENTORN i EL TURISME RESPONSABLE 
“Citizens for a Responsible and Sustainable World” 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és sensibilitzar tan els nostres 
ciutadans com els turistes respecte la 
necessitat del respecte al medi, amb 
accions concretes de difusió i divulgació 
i sensibilització: plànols, carnet i 
passaport del turista responsable, 
accions de difusió de les necessitats 
d’adaptar els espais, d’usar vehicles 
elèctrics. etc 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Es tracta d’una activitat integral que vol vincular totes les accions realitzades a Creu 
Coberta per a la millora de la sostenibilitat i del turisme responsable en el nostre 
entorn. En les accions n’hi ha de mobilitat, de difusió i promoció d’espais, de 
sensibilització i d’adaptació urbanística a tot tipus de persones, a més del foment del 
reciclatge i a la conservació del patrimoni natural i urbanístic 
Els comerços participen de diverses formes: a) Informant del projecte amb un fulletó 
explicatiu b) Oferint descomptes a aquells turistes que ja han completat el recorregut 

Eines per a la sensibilització dels turistes vers la responsabilitat amb l’entorn 
Inclou el projecte SILENCI, per a que els establiments de pública concurrència 
incloguin una campanya de sensibilització per a l’oci nocturn 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/silenci-al-barri-es-dorm 

http://www.elmundofinanciero.com/noticia/68162/analisis-y-opinion/la-asociacion-
barcelonesa-de-comerciantes-de-creu-coberta-promueve-valores-de-
responsabilidad-y-sostenibilidad.html 
 

 

Beneficis esperats: X Ambientals  

x Socials 

x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
3.6, 5.3, 2.5, 6.9, 7.2, 9.1, 9.6  

 

Persona o àrea responsable: Albert Torras 

  

Calendari d’execució previst: Permanent 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
2 persones, durant l’any 
Meeting Point Creu Cobert a – Ocidina de turisme 
Personal contractat i extern (disseny, etc) 
30000 € 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/silenci-al-barri-es-dorm
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/68162/analisis-y-opinion/la-asociacion-barcelonesa-de-comerciantes-de-creu-coberta-promueve-valores-de-responsabilidad-y-sostenibilidad.html
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/68162/analisis-y-opinion/la-asociacion-barcelonesa-de-comerciantes-de-creu-coberta-promueve-valores-de-responsabilidad-y-sostenibilidad.html
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/68162/analisis-y-opinion/la-asociacion-barcelonesa-de-comerciantes-de-creu-coberta-promueve-valores-de-responsabilidad-y-sostenibilidad.html
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Indicador/s: 

Establiments adherits a la campanya 
Nombre de passaports entregats als turistes 

 

 

  

Observacions:       
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3. Nom de l’actuació: Campanyes per a la recollida d’escombraries i cartons 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Evitar que al carrer s’hi acumuli 
escombraries provinents de les botigues 
Reciclatge de cartrons 
Promoure la sostenibilitat 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: La dinamitzadora realitza una formació personalitzada a cada establiment. 
S’entreguen les recomanacions  
Els establiments són informats dels horaris de recollida comercial i de la correcta 
gestió de residus. 
Campanyes per a fomentar la reutilització 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
x Ambientals  

x Socials 

x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De continuitat 

  

   

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

5.9, 5.10, 9.3, 9.6  

 
 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços que reben la formació i que es comprometen a aplicar els consells/millores rebudes. 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Albert Torras 

  

Calendari d’execució previst: Anual 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 Dues persones a mitja jornada i una a jornada completa, de 
forma esporàdica 
20000    

Observacions:       

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: Campanya per a la recollida de deposicions animals i repartiment de 
bosses 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Eliminar les deposicions dels gossos al 
nostre carrer 
Sensibilitzar la població respecte la 
necessitat de recollir les deposicions i 
dur els animals de forma responsable 
Sensibilitzar la població respecte la 
denúncia activa dels propietaris dels 
animals que no compleixen la normativa 
Repartir bosses per a la recollida 
d’excrement als propietaris dels animals 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Al llarg de l’any, i especialment en fires, trobades, mostres, accions puntuals al carrer, 
es reparteixen milers de bosses per a recollir les deposicions dels animals, a través de 
la sensibilització de les nostres mascotes Net i Bonica, que són dues disfresses de gos. 
Els establiments repartiran bosses per a les deposicions d’animals als seus clients que 
ho desitgin 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
X Ambientals  

X Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De continuitat 

  

   

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

2.4, 3.6, 9.6  

 
 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços que s’han sumat 
Nombre de bosses repartides 

 

Persona o àrea responsable: Albert Torras Corbella 

  

Calendari d’execució previst: anual 

  

Recursos humans i/o econòmics: 2 persones durant l’any , 1000 € 

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: Campanya per a l’estalvi energètic i el canvi de bombetes als 
establiments 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Eliminar el sobrecost que suposa 
tenir bombetes antigues 
Promoure l’estalvi energètic 
Promoure les bombetes led 
Eliminar el sobreescalfament a les 
botigues 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Es tracta d’un conjunt d’iniciatives que permetin que tots els establiments ja 
disposin de bombetes led en els propers anys i s’eliminin progressivament les 
bombetes de molt consum, halògenes i molt calorífiques.  

Això ho volem fer mitjançant eines de conscienciació i sensibilització, al mateix 
temps que ajudem a l’adquisició per mitjà de convenis beneficiosos amb 
empreses productores. Els establiments reben un assessorament personalitzat 
i també se’ls envia una circular per mail i es fa una visita personal. A més des 
de l’associació se’ls lliura un llistat de les empreses amb qui tenim conveni per 
estalviar diners, però no fem de central de compres. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
X Ambientals  

☐ Socials 

X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

4.5, 4.9, 6.1  

 

 
Indicador/s: 

Nombre de botigues que realitzen una diagnosi de les seves necessitats i canvien a led 
Reducció de la factura d’electricitat a les botigue 

 

Persona o àrea responsable: Albert Torras 

  

Calendari d’execució previst: Anual 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
2 persones 
1000 euros 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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6. Nom de l’actuació: Campanya per a la sensibilització en l’estalvi de recursos 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Que els comerços prenguin 
consciència de la necessitat de 
l’estalvi en els recursos com 
l’electricitat o l’aigua. 
Difondre l’estalvi de recursos i 
energètic entre la població 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: L’associació repartirà un díptic o fulletó informatiu entre els seus associats, 
exclusivament per als associats i no per als clients, per tal d’informar sobre la 
necessitat d’estalviar recursos: paper, aigua, plàstic, reutilitzar elements que 
no caduquen, l’eliminació de l’ús d’un tipus determinat de productes nocius, 
etc.-   

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: X Ambientals  

X Socials 

X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
4.9, 6.1  

 
 

 

Indicador/s: 

Nombre de flyers repartits 
Botigues que hagin incorporat mecanismes d’estalvi als seus establiments 

 

 

Persona o àrea responsable: Albert Torras 

  

Calendari d’execució previst: Anual 

  

Recursos humans i/o econòmics: 1500 

  

Observacions:       

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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7. Nom de l’actuació: CREU COBERTA SENSE BARRERES 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és que tot el comerç del 
nostre carrer estigui adaptat per a 
persones amb dificultats: sense 
barreres per a les persones amb 
mobilitat reduïda, amb un sistema de 
beacons per a les persones cegues, i 
amb altres mesures que ajuden a 
que el comerç sigui per a tothom 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: Després de diversos anys hem aconseguit convenis amb empreses que 

permeten reduir graons i fer rampes, disposar elements amb distribució 
central i millorar tots els accessos a les botigues per a persones amb mobilitat 
reduïda. També s’han realitzat campanyes per a persones cegues, com la 
instal·lacio de beacons a les botigues del nostre eix, el primer completament 
biconitzat, que permet que mitjançant una aplicació es pugui conèixer amb 
àudio tot el que hi ha a la botiga 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
      Ambientals  

x Socials 

x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

2.7 

 
 

 

Indicador/s: 

Nombre de botigues biconitzades i adaptades 

 

 

Persona o àrea responsable: Albert Torras Corbella 

  

Calendari d’execució previst: Permanent 

  

Recursos humans i/o econòmics: 5000,  dues persones 

  

Observacions:       

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:       

Capitalitat Europea de 
l’Alimentació 

Nombre de restaurants i bars apuntats 
a la iniciativa 

    

Sensibilització vers l’entorn I el 
turisme responsable 

Establiments adherits a la campanya 
Nombre de passaports entregats als 
turistes 

            
      
 

      

 
Campanyes per a la recollida 
d’escombraries i cartons 

Nombre de comerços que reben la 
formació i que es comprometen a 
aplicar els consells/millores rebudes 

    

 
Campanya per a la recollida de 
deposicions animals i repartiment 
de bosses 

Nombre de comerços que s’han sumat 
Nombre de bosses repartides 

                        

Campanya per a l’estalvi energètic i 
el canvi de bombetes als 
establiments 

Nombre de botigues que realitzen una 
diagnosi de les seves necessitats i 
canvien a led 
Reducció de la factura d’electricitat a 
les botigue 

                        

Campanya per a la sensibilització en 
l’estalvi de recursos 

Botigues que hagin incorporat 
mecanismes d’estalvi als seus 
establiments 

                        

Creu Coberta sense barreres 
Nombre de botigues biconitzades i 
adaptades 
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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 

A 

 

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

