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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Comerciants Travessera de Dalt 

  

Breu descripció: L’Associació de Comerciants de Travessera de Dalt, neix l’any 1997.Els seus objectius 
són ben clars, és promocionar el comerç del carrer i els seus valors. Proximitat, 
qualitat, diversitat, i serveis. 
Tenim objectius comuns per generar sinergies entre els associats per promoure 
millores, per aconseguir que es consolidin i creixin. 
El objectiu també és veure com l’Associació va creixent i també enfortint, adaptant-se 
a les noves tecnologies, implantar nous conceptes per tenir comerços cada vegada 
més compromesos i més sensibilitzats amb el medi ambient. 
Comerç Sostenible. 
  

 

 

  

Dades de contacte 
 

Travessera de Dalt 40 

 
 606608669 

 
 Actd.bcn@gmail.com 

 
 

www.travesseradedalt.barcelona 

  

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

19/06/2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

El primer que es fa és una reunió  amb gerència i junta . 
La presidenta elabora el pla amb totes les accions que presenta Barcelona sostenible ,sempre mirant quin 
és la acció que s’adapta millor  als comerços que pertanyen a l’Associació, es fa un esborrany i es presenten 
els associats, quan hi ha un consens entre tots la presidenta envia el Pla Sostenible.     

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 8 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins 31/12/2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 

Pla acció 2017; Pla acció 2018; Pla acció 2019-2020 
 
 

 

  

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/1510.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_associacio_comerciants_travessera_de_dalt_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_travessera_de_dalt_2019-2020.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Al ‘Any 2017 la nostra entitat va signar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022,i vam entrar a 
formar part de Barcelona+ Sostenible. 
Volem continuar posant des de l’Associació i els nostres associats noves accions per contribuir a la 
sostenibilitat del nostre entorn. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

La continuïtat i conscienciació i difusió del respecte per l’entorn. La millora del benestar mediambiental. 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Humanitzar en l’entorn digital -Mobilitat Sostenible 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

El objectiu i donar sortida al comerç 
local i de proximitat a traves del mon 
digital. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Gestat i dut a terme íntegrament a Gràcia, el projecte A Gràcia ho trobes es defineix 
com una plataforma que té com a principal objectiu impulsar el comerç de 
proximitat en línia i Office. 
Als comerços adherits aquesta plataforma, fan servir la mobilitat sostenible a través  
del repartiment dels seus productes amb la empresa ESENCIAL ,que  fan les 
entregues amb motos elèctriques .  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://www.agraciahotrobes.cat 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

4.7-2.6-2.5-8.8- 8.9- 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Presidenta 

  

Calendari d’execució previst: Al llarg 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gerència i Junta 

  

Observacions: 

Totes les eines són bones per la no desaparició del comerç de 
proximitat. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços que apliquen la plataforma 

 

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 i millora gestió de residus 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

El repte és reduir progressivament la 
generació de residus en el nostres locals 
comercials. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Utilitzarem les eines i recursos que ens ofereix l’Ajuntament de Barcelona, i 
implantant cursets per la sensibilització el tracte i la millora de la gestió dels residus 
en el nostres locals comercials    

 

 

 

  

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? 
 

5.8-5.10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Presidenta de l’Associació 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gerència i Junta de l’Associació 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços associats que s’adhereixin a aquesta acció. 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: Productes Km0 vs Fes Comerç Just 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Potenciar el producte local. 
Potenciar els productes de temporada 
als nostres comerços de proximitat, i així 
com el seu desenvolupament sostenible.  

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Posar en coneixement a tots els comerços associats, la impotència de presentar 
aliments èticament responsables, ecològics a les expectatives i que estan 
relacionades amb el medi ambient, un comerç just en el suport de l’entorn local, i 
aconseguir que el client li dona la importància a aquest producte de proximitat. 
*Salut 
*Sabor 
*Protecció de l’entorn 
*Sabor 
*Benestar animal 
*Menys pesticides 

 

 

 

  

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? 
 

5.2-5.4  

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços que incorporen productes de proximitat i de temporada. 

 

 

Persona o àrea responsable: Presidenta de l’Associació 

  

Calendari d’execució previst: Al llarg del 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gerència i junta l’Associació 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres 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: Bones Pràctiques 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Es dur a terme en els nostre locals 
comercials la implantació de les 
següents bones pràctiques 
mediambientals, en les quals es pretén 
reduir. 
*El consum energètic de tota índole. 
*Contra el consum d’aigua. 
*Disminuir la generació de residiu i 
facilitar-ne la reutilització.  

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: *Reducció. 
*Reutilització. 
*Reciclatge. 
 

 
 

 

  

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? 
 

4.3-4.5-5.9-5.10-9.10  

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços associats que s’adhereixin aquesta nova acció 

 

 

Persona o àrea responsable: Presidenta de l’Associació 

  

Calendari d’execució previst: Al llarg del 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gerència i junta de l’Associació 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres 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. Nom de l’actuació: Accessibilitat en el Comerç de Proximitat 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Facilitar que tots els nostres espais 
comercials siguin accessibles per les 
persones amb diversitat funcional. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: La participació del curs d’Accessibilitat, l’haver realitzar aquest curs ens ha apropat a 
les dinàmiques de sensibilització, una guia per millores als nostres comerços de 
proximitat, posar en valor, augmentar les possibilitats comercials. 

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica.del-curs-daccesibilitat  

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

2.7-7.1  

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de comerços que s’adhereixin a aquesta nova acció 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Presidenta de l’Associació 

  

Calendari d’execució previst: Al llarg del 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gerència i junta de l’Associació  

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica.del-curs-daccesibilitat
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica.del-curs-daccesibilitat
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: Juny2021 
Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Bones pràctiques  
Nombre d’associats i 
d’associats nous que 
s’adhereixin aquesta acció 

Nova acció 25 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Productes Km0 ecològic vs Comerç Just 

Nombre d’associats i 
d’associats nous que 
s’adhereixin aquesta acció 

 

 

Nova acció 10 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Accessibilitat Universal  
Nombre d’associats i 
d’associats nous que 
s’adhereixin aquesta acció  

Nova acció El màxim possible 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Sensibilitat i millora gestió de residus 
Nombre d’associats i 
d’associats nous que 
s’adhereixin aquesta acció 

Nova acció El màxim possible 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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Mobilitat sostenible i impuls digital 
Tots els associats estan 
adherits a aquesta 
plataforma. 

35 Nous associats  
Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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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 

Formació Cursos Ajuntament i  Barcelona Activa. 
Beteve.cat televisió . 
Plataforma digital Agràciahotrobes. 
Club esportiu Europa. 
Salut em-accions comunitàries del barri de la Salut. 
Tenim com col·laborador i com associat la empresa Iberdrola, la qual ens ha implementat maneres de 
gestiona i, reduir el consum de l’electricitat. 
  

 

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

