
  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   

 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Comunitària SCCL 

 

Breu descripció: administració de finques-immobiliària sense afany de lucre i d'iniciativa social 

que cerca diferents solucions per a la millora dels espais comuns comunitaris en l ’àmbit social i 

ambiental, entent que aquests poden millorar i esdevenir més econòmics si s'arriba a bons acords 

i s'ofereixen bons estudis. 

 

Dades de contacte: info@comunitaria.cat; 93 164 17 90 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 14/06/2016 

 

 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 

Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  

 

Nom de l’actuació Objectiu CCS 

1. Promoció i divulgació de les cobertes verdes 1.3, 1.4 

2. Foment de l’ús de la bicicleta i de l’accessibilitat als edificis 2.5, 2.6, 2.7 

3. Accions per garantir el dret a l’habitatge 7.3 

4. Selecció de criteris ambientals en la contractació de productes i 

serveis 

5.5, 5.10, 8.2, 8.6 

 

1. PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DE LES COBERTES VERDES A LES COMUNITATS 

 

Breu descripció:  

Inici d'una coberta verda en un terrat d'una comunitat de propietàries, actualment en fase de 

desenvolupament.  

Hem participat juntament amb altres professionals i empreses del projecte Alicia que va ser 

seleccionat en primera volta al concurs de Barcelona de Illa Eficient del 2015 i hem generat 

materials i sabers sobre com minimitzar l'impacte ambiental de les llars  barcelonines. 

 

Donem a conèixer alternatives verdes als terrats urbans a través del nostre butlletí i a través de 

les xarxes socials. 

 

Més informació (enllaç): http://comunitaria.cat/noves-idees-per-als-terratscomunitaris/ 

 

Beneficis: 

 

X Ambientals       X Socials      Econòmics   

mailto:info@comunitaria.cat
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 

 

Vigència de l’actuació: 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 1.3, 1.4 

 

 

2. FOMENT DE L’ÚS DE LA BICICLETA I DE L’ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS 

 

Breu descripció:  

 

La mobilitat de les nostres treballadores es fa principalment en bicicleta. Comptem amb 2 

bicicletes elèctriques per poder donar cobertura a tota la ciutat en un temps reduït i poder dur la 

càrrega necessària per a les nostres tasques d'inspecció i gestió. 

 

Fem enquestes sobre l'ús i l'accés a la comunitat que tenen les veïnes. Treballem amb la xarxa 

ECOM per tal de millorar l'accessibilitat als edificis i millorar la comunicació i les opcions en el 

procés de fer la finca accessible. 

 

També recollim demandes concretes sobre la millora de la mobilitat, l'espai de passeig i oci al 

barri que s'han traduït en un proposta al PAM 2016 de Barcelona. 

 

Més informació (enllaç): https://decidim.barcelona/proposals/necessitat-zona-30-carrer-del-peru 

 

Beneficis: 

 

X Ambientals       X Socials      Econòmics   

 

Vigència de l’actuació: 

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 2.5, 2.6, 2.7 

 

 

3. ACCIONS PER GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE 

 

Breu descripció:  

Que les persones amb diversitat funcional tinguin el reconeixement i l'accés que necessiten a dins 

de les comunitats de veïnes és una de les nostres prioritats com a empresa. 

 

La convivència respectuosa és un dels eixos d'acció que tenim alhora d'encarar els conflictes 

comunitaris, els conflictes ben resolts generen espais més amables i que es cuiden més i per tant 

es mantenen menys i són més sostenibles. 

 

Treballem per a garantir el dret a l'habitatge des d'abans de ser empresa i per tant forma part de 

la realitat vital de les persones que comencen el projecte. A part destinem part dels nostres 

beneficis a empreses que treballen en favor del dret a l'habitatge i amb les  que ens hem 

entrevistat per tal de signar convenis. Arrels, Habitat3, Sostre Cívic, La PAH, 500x20, Observatori 

DESC, Caritas... 

Som proactius amb les persones que estan en situació de vulnerabilitat a dins de les  comunitats, 

https://decidim.barcelona/proposals/necessitat-zona-30-carrer-del-peru


  
 
 
 

 

hem arribat a fer de pont amb l'assistència social per a esperonar el seu ús per part d'aquestes 

persones i que estiguin ateses i es sentin còmodes amb el procés. 

 

Fem tallers a les veïnes que ens ho demanen d'alfabetització digital per tal de que sàpiguen usar 

les eines informàtiques que tenim sense cap cost.  

 

Més informació (enllaç): http://comunitaria.cat/1rcurs-de-capacitacio-informatica/ 

 

Beneficis: 

 

Ambientals       X Socials      Econòmics   

 

Vigència de l’actuació: 

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 7.3 

 

 

4. SELECCIÓ DE CRITERIS RESPONSABLES EN LA CONTRACTACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS 

 

Breu descripció:  

Esperonem als nostres clients a contractar empreses de neteja que usen productes ecològics en el 

desenvolupament de la seva feina. 

 

Els materials amb els que fem els expositors dels nostres stands són de fusta reciclada i d'altres 

materials reutilitzats. 

 

Intentem contractar els serveis i el consum que tenim a l'empresa amb les empreses que  

ofereixen un consum responsable. 

 

Incorporem el criteri de gestió de residus com a criteri per a valorar per a les empreses que 

seleccionem per a les comunitats de veïnes. Dins d'aquests criteris, un dels que prima és la 

proximitat de l'empresa de cara a que els desplaçaments siguin els més curts possibles. 

 

Som empresa cooperativa de l'economia social i solidària, i sense afany de lucre, usem la banca 

ètica i en som sòcies i altres iniciatives similars. 

 

Potenciar la Guifi·net, un xarxa ciutadana amb més de 27.000 nodes que configuren una xarxa de 

serveis via ones o cablada lliure oberta i neutral XOLN 

 

Més informació (enllaç):  

 

Beneficis: 

 

X Ambientals      X Socials      X Econòmics   

 

Vigència de l’actuació: 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 5.5, 5.10, 8.2, 8.6  

 

 



  
 
 
 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 

Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.  

 

- Pla d’Acció Ambiental de Comunitària SCCL. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pla_ambiental_comunitaria.pdf

