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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Sant Martí Eix Comercial 

  

Breu descripció: Associació de Comerciants 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C/ Huelva, 111-115 

 
 93 305 71 44 

 
 info@santmartieix.com  

 
 

www.santmartieix.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: 

El procés per elaborar el Pla d’Àcció s’ha fet per que els establiments es comprometin i siguin més 
responsables per fer una Barcelona més sostenible, entre tots i totes. 
El seguiment, hem fet visites als establiments i també hem preguntat en les reunions. 
  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 3 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins a 31 de desembre de 2022 

  

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

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

El nivell va millorant gràcies a les campanyes ha crescut notablement la sensibilització. 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El 100% d'associats coneixen el pla d'acció i s'adhereixen. 

 

 

mailto:info@santmartieix.com
http://www.santmartieix.com/
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/1433.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_sant_marti_eix_comercial_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_eixsantmarti_2019-2020.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Bosses de roba 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el consum de bosses de plàstic  
 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: S'han confeccionat 2.000 bosses i l'Eix lliurarà de 15 a 20 bosses reutilitzables als 
comerços. 
Els comerços associats lliuraran la bossa a clients, recordant que la portin sempre a 
sobre i l’utilitzin per prevenir al generació de bosses d’un sol ús. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

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

5.3, 5.8 i 5.10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Sant Martí Eix Comercial 

  

Calendari d’execució previst: De gener a desembre de 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 1 persona 

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

Nº de comerços adherits.  
Nº de bosses entregades. 

 

 

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: Targeta Viba 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fidelització dels consumidors. 
 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Campanya de difusió i cartelleria. Proporcionem els cartells plastificats, les 
targetes i formularis al comerç que participa. Viba és la targeta de fidelització 
del comerç del barri i amb ella els associats podran fidelitzar els seus clients. 
Gaudiran d'avantatges i promocions exclusives a totes les botigues de Sant 
Martí adherides al programa. 
Aquesta targeta és gratuïta i premia la confiança en el comerç de proximitat 
amb una bonificació mínima de l'1% en l'import de les compres, més un 
percentatge addicional que ofereix cada comerç. Totes aquestes bonificacions 
s'acumulen en forma de saldo/punts que els clientes poden canviar per 
descomptes o altres avantatges, en les següents compres. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  https://www.santmartieix.com/cat/noticia/si-compres-al-barri-fes-ho-amb-viba 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

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

8.2, 8.8  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Sant Martí Eix Comercial 

  

Calendari d’execució previst: De gener a desembre de 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 1 persona 

  

Observacions: 
  

 

 

https://www.santmartieix.com/cat/noticia/si-compres-al-barri-fes-ho-amb-viba
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: 

Nº de comerços adherits. 

3. Nom de l’actuació:                                                       Marketplace 
  

 

 

Objectius 
d’aquesta actuació: 

Desenvolupament d'infraestructures i 
plataformes que promoguin la 
cooperació entre comerços i ampliació 
de mercats. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Sant Martí Eix Comercial ultima ja els detalls del nou Marketplace de l’Eix, un  
Marketplace exclusiu i totalment gratuït per als socis de Sant Martí Eix Comercial 
que començarà a funcionar les pròximes setmanes.  

Aquest Marketplace  integra tots els serveis propis de la venda online, passarel·la 
de pagament amb TPV virtual, verificació de transaccions, servei de repartiment a 
domicili i campanyes periòdiques de promoció. El Marketplace de l’Eix Sant Martí 
a més,  també disposarà de la funcionalitat de reserva d'articles en línia i recollida 
en botiga (click&collect).  

Només en el cas de la venda a través TPV virtual caldrà pagar la comissió d'aquest 
servei, igual que la tarifa del servei a domicili, que el comerç podrà repercutir 
directament al client en el moment que aquest faci el pagament del producte.  

El Marketplace de l’Eix Sant Martí a més de funcionar i promocionar-se de forma 
independent,  estarà també integrat dins de BCN Market, la plataforma de 
comerç electrònic que des de fa uns mesos està desenvolupant l'Ajuntament de 
Barcelona a través de l'entitat Barnacom i que vol incloure tot el comerç i serveis 
de la ciutat. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

8.8 , 8.9, 9.9 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Sant Martí Eix Comercial 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Calendari d’execució previst: De gener a desembre de 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 1 persona 

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

Nº de comerços adherits.  
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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: 

des.-19 

Valor assolit 
Data 2n any: 

 des-20 

Valor assolit 
Data 3r any 

 des-21 

Bosses de roba 
Nº de comerços adherits 
Nº de bosses entregades 

60 comerços 

Augmentar el 
nombre 
d’establiments que 
col·laborin en 
l’entrega de bosses 

55 comerços 
2.000 bosses 

60 comerços 
2.500 bosses 

65 comerços 
2.500 bosses 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: juny-21 
Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

des.-21 

Valor assolit 
Data 2n any: 

 des-22 
 

Targeta Viba Nº de comerços adherits 40 comerços 

Augmentar el 
nombre 
d’establiments que 
hi participin 

       

      

Marketplace Nº de comerços adherits 45 comerços 
     Implementar-ho 
en tots els 
establiments 
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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 

Fundació Barcelona Comerç 
Altres associacions de comerciants 
 

 

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

