PLA D’ACCIÓ
B+S
PIMEComerç

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: PIMEC COMERÇ
Breu descripció:
És la patronal de comerç de Catalunya que amb la seva funció de lobby, defensa fermament els
interessos dels micro, petits i mitjans empresaris de comerç catalans davant les administracions
públiques amb responsabilitats a comerç interior i distribució. Alhora, és també present a través dels
seus representants institucionals, als organismes públics amb competència en el sector, així com a
tots les fòrums de debat; i emet posicionament i valoració sobre aquells aspectes que afecten el
comerç de proximitat de Catalunya. Treballem al costat dels comerciants, per percebre de primera mà
les diferents necessitats que requereixen intervencions directes i especialitzades de l'equip de PIMEC
Comerç.

Dades de contacte: pcomerc@pimec.org

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 30/06/2014

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
El procés d’elaboració s’ha fet a partir de la implicació de PIMEComerç envers la temàtica de la
sostenibilitat en el comerç de proximitat. En aquesta línia, s’ha treballat prèviament amb l’Agencia
Catalana de Residus per reduir l’ús de les bosses de plàstic i el sobre empaquetatge. Així mateix,
també es va organitzar en el 2016 la I Trobada Mediterrània d’Economia Circular.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 9 de març de 2017
Vigència del pla d’acció: 2017
Personal implicat: PIMEComerç

3. DIAGNOSI

El consum responsable i la prevenció de residus en els comerços és un tema cabdal en el que cal
millorar. És per aquest motiu que des de PIMEComerç treballem des d’un vessant legislatiu i actiu per
prevenir l’ús indiscriminat de les bosses de plàstic:
-Excés de bosses de plàstic en els comerços. Generació massiva de residus plàstics.
-Foment de l’ús de bosses reutilitzables. Ús de bosses biodegradables i compostables.
-Cobrament de les bosses de plàstic als comerços (bosses de caixa).
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4. FINALITAT
Fomentar el consum responsable.
- Promoure la reducció de residus tant a comerciants com a consumidors.
- Treballar per una major sensibilització del sector.
- Informar sobre els objectius del Pacte per la Bossa.

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: ZERO BOSSES DE PLÀSTIC
Objectiu/s:
-

Ús de bosses reutilitzables i reciclables.
Cobrament de les bosses de plàstic.
Conscienciar sobre l’economia circular i el sistema SDDR.
Promoure el comerç verd a Barcelona

Breu descripció:
-

Foment de l’economia circular en el comerç.

-

Reducció de l’excés d’envasos.

-

Promoure el retorn dels envasos per al seu posterior reciclatge.

-

Figura clau del comerç com a receptor d’envasos i pagador al consumidor pels mateixos.

-

Desenvolupament del sistema SDDR (Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn).

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
__ Socials
X Econòmics

X d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Educació del consum (5.3), Cap al residu zero (5.8) i Internalització de costos mediambientals (8.2)

Persona o àrea responsable: PIMEComerç
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: PIMEComerç
Observacions:
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Indicador/s:
Nombre de Gremis i Associacions de comerciants adherits a la iniciativa. Materialització en nombre de
comerços aplicant la política de zero bosses de plàstic.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
Indeterminat segons la dificultat del compliment de la mesura (si s’aprova la mesura continguda en la
Llei d’Acompanyament, la prohibició en la gratuïtat de la bossa de plàstic en caixa, podríem parlar de
pràcticament d’un 100%).

6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
6.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: COMERÇ EFICIENT
Objectiu/s:
-

Informar als associats sobre l’eficiència energètica.
Aplicabilitat de l’eficiència energètica en els comerços.
Analitzar l’estalvi energètic que cada comerç pot dur a terme a partir de mesures més
eficients de l’ús de l’energia.

Breu descripció:
-

Foment de l’eficiència energètica.

-

Promoure l’autoavaluació de cada comerç del consum energètic que té.

-

Organitzar una jornada sobre eficiència energètica.

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
__ Socials
X Econòmics

X d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
Educació del consum (5.3), Rehabilitació energètica (4.3) i Internalització de costos mediambientals
(8.2)

Persona o àrea responsable: PIMEComerç
Calendari d’execució previst: 2017
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Recursos humans i econòmics: PIMEComerç
Observacions:

Indicador/s:
Nombre de Gremis i Associacions de comerciants sensibilitzats sobre la mesura.
Nombre d’assistents a la jornada d’eficiència energètica.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
Assolir una creixença en el nombre d’establiments més eficients en quant al consum de recursos
elèctrics i una disminució en els costos relacionats.

7. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
7.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: PLA D’ACOMPANYAMENT SOSTENIBLE
Objectiu/s:
-

Informar als associats sobre el procés de transició de l’Acord Cívic al Compromís Ciutadà per
la Sostenibilitat.
Assessorament i acompanyament per a seguir els passos necessaris per tramitar el canvi.
Informar de les dates límit, dels documents a entregar, i proporcionar com a model el Pla
d’Actuació de PIMEComerç (amb possibilitat d’adherir-s’hi i/o afegir els aspectes sectorials
que considerin adients).
Interlocució amb el departament de Barcelona + Sostenible i amb el Consell Municipal per la
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Breu descripció:
-

Acompanyament en el procés de transició de l’Acord Cívic al Compromís Ciutadà per la
Sostrenibilitat.

-

Promoure iniciatives sectorials segons el Gremi o Associació de mesures sostenibles.

-

Organitzar reunions tècniques per a adaptar-se a les noves iniciatives de l’Ajuntament envers
la Sostenibilitat i informar dels corresponents incentius i obligacions formals.

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
__ Socials
X Econòmics

X d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
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Educació del consum (5.3) , Rehabilitació energètica (4.3) i Internalització de costos mediambientals
(8.2)

Persona o àrea responsable: PIMEComerç
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: PIMEComerç
Observacions:

Indicador/s:
Nombre de Gremis i Associacions de comerciants adherits a la transició.
Nombre d’assistents a les reunions tècniques.
Nombre d’associats directes i/o indirectes assessorats i informats.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
Que la majoria dels nostres associats de la ciutat de Barcelona hagin dut a terme la transició de
l’Acord Cívic al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de forma satisfactòria.
Que s’hagin realitzat els plans d’actuació pertinents de cada entitat per a tenir un full de ruta
establert.
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8. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:

Actuació
Zero bosses de plàstic 2017

Economia Circular i Comerç Verd
(vinculat al projecte Zero bosses de plàstic 2017)

-

Nombre de Gremis adherits.

-

Nombre d’Associacions
comerciants adherides.

-

Nombre de comerços adherits.

-

Nombre de Gremis adherits.
Nombre d’Associacions de
comerciants adherides.
Nombre de comerços adherits
a l’actuació.
Nombre de Gremis i
Associacions de comerciants
sensibilitzats sobre la mesura.
Nombre d’assistents a la
jornada d’eficiència energètica.

Comerç Eficient

Valor esperat
de l’indicador
al cap d’un any

Indicador

-

de

Indeterminat
(segons
aprovació o
legislativa)

Estat actual
No obligatori.

no

En funció de la
proactivitat
de
cadascun
dels
agents
participants.
Assolir una
creixença en el
nombre
d’establiments
més eficients en
quant al consum
de recursos
elèctrics i una
disminució en els
costos
relacionats.

Segons criteri del
comerciant.

Organització de la
Jornada
d’Eficiència
Energètica
conjuntament
amb l’Ajuntament
de Barcelona.

1r any

2n any

Pla d’acompanyament sostenbile

-

Nombre de Gremis i
Associacions de comerciants
adherits a la transició.
Nombre d’assistents a les
reunions tècniques.
Nombre d’associats directes i/o
indirectes assessorats i
informats.

Que la majoria
dels nostres
associats de la
ciutat de
Barcelona hagin
dut a terme la
transició de
l’Acord Cívic al
Compromís
Ciutadà per la
Sostenibilitat de
forma
satisfactòria.
Que s’hagin
realitzat els plans
d’actuació
pertinents de
cada entitat per a
tenir un full de
ruta establert.
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En
procés
d’informació
i
assessorament
dels
nostres
associats per dur
a
terme
la
transició
de
l’Acord Cívic al
nou Compromís
Ciutadà per la
Sostenibilitat.
Assessorament
per realitzar els
plans d’actuació
pertinents
de
cada entitat.

9. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el
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

10. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA

Col·laborem amb la Fundació Rezero i amb Recircula en matèria de sostenibilitat, prevenció de
residus, consum responsable, comerç verd i economia circular.
Membres del Consell Municipal de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona

11. OBSERVACIONS

ORIENTACIONS PER OMPLIR AQUESTA FITXA-RESUM
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Indiqueu les dades de contacte que desitgeu que coneguin els altres signants. Podeu incloure
adreça, telèfon, web i persona de contacte.
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés.
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors,
alumnes, etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? Expliqueu breument el
procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau d’implicació dels
membres de l’organització, eines utilitzades...).
3. DIAGNOSI
En quin estat es trobava l’organització en temes de sostenibilitat. Quins són els motius que us han
portat a elaborar el pla d’acció.
4. FINALITAT
Indiqueu quina és la finalitat d’aquest pla d’acció.
5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
Ompliu una graella per a cada actuació que contempla el vostre pla d’acció, fent les còpies
necessàries.
Concreteu cada actuació, referenciant a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat va associada (indiqueu només números), i expliqueu breument en què consisteix..
Registreu els noms dels responsables de l’execució i/o el seguiment i el calendari d’execució
previst.
6. AVALUACIÓ
Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment dels
objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun d’aquests indicadors.
Anualment, heu d’enviar la graella actualitzada a la Secretaria de Barcelona + Sostenible.
7. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés.
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors,
alumnes, etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció?
Expliqueu breument el procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau
d’implicació dels membres de l’organització, eines utilitzades...).
8. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
Quin o quins dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat focalitza el vostre pla
d’acció? Marqueu el número corresponent als objectius i a les línies d’acció en les quals us centreu
principalment.
Consulteu el Comprimís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les correspondències numèriques.
9. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin són els projectes?
10. OBSERVACIONS
Altres comentaris o aclariments sobre el pla.
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