PLA D’ACCIÓ B+S
Sagrera Activa Associació de
Comerciants
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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: SAGRERA ACTIVA ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
Breu descripció:
Associació de comerciants del barri de La Sagrera i Navas de Barcelona amb conveni de col·laboració
amb el Mercat de Felip II.
És una entitat que treballa pel desenvolupament econòmic del barri i alhora, per a la seva millora com
espai de convivència i creiexement del seus veïns.
Fundada al 1996, el seu objectiu principal ha sigut la dinamització comercial del barri , representar i
cohesionar el col·lectiu empresarial i engegar iniciatives per a la millora de la competitivitat i la
promoció del territori i de les empreses que hi participen.
Dades de contacte: SAAC C/ Martí i Molins, 29
www.sagrera.es

T. 687 33 87 29

saacbcn@hotmail.com

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 7/02/2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
Aquesta associació es va fundar el 1996, però va estar aturada durant 8 anys, així que fa tres anys
una nova Junta va agafar la força i va unificar esforços per portar a terme la tasca del anteriors
professionals que van iniciar aquesta dinamització.
Dins del pla de l’organització i el seu compromís RSE, aspectes com la sostenibilitat, el reciclatge, la
cooperació o la sensibilitat davant de determinats valors socials són importants.
Als nostres associats es va passar la enquesta de BCN Sostenible i en reunions extraordinàries s’ha
reflexionat molt sobre quines accions serien interessants portar a terme des del SAAC.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 30/06/2017
Vigència del pla d’acció: Fins al 31 de desembre de 2017
Personal implicat: Enric Gil( president), Anaïs Peon ( Dinamitzadora), Junta SAAC, L’assemblea del
SAAC

3. DIAGNOSI
L’associació, posa atenció en aspectes del que s’anomena la Responsabilitat Social de les Empreses.
En aquest sentit, l’associació considera que ha d’incorporar un conjunt d’actuacions d’acord amb valors
socials que marcaran el seu paper com a comerç de proximitat amb voluntat de millorar el barri de
Sagrera i Navas .

4. FINALITAT
Com a entitat, difondre una cultura ètica i responsable entre els associats.
Donar suport a aquelles accions que vagin en aquesta línia per part dels membres de l’entitat i de
manera individual.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Millorar la eficiència energètica
Objectiu/s:
1. Col·locar un enllumenat eficient.
2. Posar Leds.

Breu descripció:
Per tal de millorar la eficiència energètica, posar en marxa una campanya de conscienciació i
compromís a cadascun dels associats d’assolir el pròxim any com a mínim un dels objectius abans
descrits.

Beneficis esperats:
_X_ Ambientals
__ Socials
_X Econòmics

Actuació:
__X d’innovació
_ de millora
_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.7., 4.3., 4.5. i 10.4.

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC, Anaïs Peon ( Dinamitzadora)
Calendari d’execució previst: 2017-2018
Recursos humans i econòmics:
La Junta del SAAC
Díptic informatiu ( 200€)
Promoció a la pàgina web
Observacions:

Indicador/s: Aconseguir que els comerços millorin l’enllumenat del seu comerç.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
Assolir que el 20% dels associats canviïn el seu sistema d’enllumenat per un amb més eficiència
energètica i si podem conscienciar a molts més millor.
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Consum de llum
Objectiu/s:
1- Controlar la despesa energètica
2- Regular la temperatura i el manteniment de la climatització
Breu descripció:
Aconseguir que cada associat, controli la temperatura del seu sistema de climatització i es
conscienciïn de que regular la temperatura i mantenir-la provoca un consum responsable.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
__ Socials
_X Econòmics

_X d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.7., 4.3., 4.5. i 10.4.

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC
Calendari d’execució previst: 2017-2018
Recursos humans i econòmics: Junta del SAAC, díptic de difusió (200€)
Observacions:

Indicador/s: Percentatge d’Associats al SAAC que controlen la seva despesa
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Que controlin la despesa el 50% dels associats.
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: NO A LES BOSSES DE PLÀSTIC
Objectiu/s:
Informar als associats de les noves normatives de la utilització de les bosses de plàstic i fomentar la
utilització de bosses de teixit al consumidor.

Breu descripció:
Creació d’una bossa logotipada amb el nom de l’associació i regalar-la als nostres clients.

Beneficis esperats:
_X_ Ambientals
_X Socials
__ Econòmics

Actuació:
__X d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.3., 5.8. i 5.10.

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC, Anaïs Peon ( Dinamitzadora)
Calendari d’execució previst: 2017-2018
Recursos humans i econòmics:
ESSER IMPRESSIONS
3500€ IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ
Observacions:

Indicador/s: Percentatge d’associats conscients que s’ha d’utilitzar bosses reutilitzables i no de
plàstic i informar als seus clients.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Que el 90% dels associats siguin conscients que
s’ha d’utilitzar bosses reutilitzables i no de plàstic i informar als seus clients.
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5.4 NOM DE L’ACTUACIÓ Reciclatge
Objectiu/s:
-

Millorar el reciclatge
Reducció de residus
Fomentar els Punts Verds de la Zona

Breu descripció:
Per tal de reduir el consum de material i incorporar criteris ambiental i sostenibilitat dels nostres
associats, promovem que cadascun recicli en la mesura que pugui i utilitzi els punts de zona verda.
Realitzarem una campanya de sensibilització repartint informació als associats, incorporarem la
informació a la pàgina web perquè tant clients com comerços estiguin assabentats.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
_X_ Socials
_X_ Econòmics

__X d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.8., 5.9. i 5.10.

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC, Anaïs Peon ( Dinamitzadora)
Calendari d’execució previst: 2017-2018
Recursos humans i econòmics: Assemblea de l’Associació, junta del SAAC
Observacions:

Indicador/s: Percentatge de comerciants que reciclen al seu comerç
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Que el 70% recicli dins del seu comerç
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5.5. NOM DE L’ACTUACIÓ: Compromís amb la comunitat
Objectiu/s:
Realitzar activitats amb la comunitat
Participar en projectes socials.
Breu descripció:
Com associació de Comerciants de la Sagrera, ens agrada estar informats de totes les activitats que
es realitzen al barri i col·laborar amb les entitats per tal d’aconseguir un caire de solidaritat i ajuda
mútua.

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_X_ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_ de millora
_X_ de continuïtat

.

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
6.3., 9.6. i 9.9.

Persona o àrea responsable: Junta del SAAC
Calendari d’execució previst: 2017-2018
Recursos humans i econòmics: Junta del SAAC
Observacions:

Indicador/s: Cohesió amb les entitats. Nombre d’activitats anuals del caire social
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Realitzar mínim dues activitats l’any de caire social.
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Actuació

Indicador

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

Estat actual

Millora de l’eficiència energètica

Els associats al SAAC millorin la seva
il·luminació

Que el 20% dels
comerços millorin
l’enllumenat

Estem en
campanya

Millorar el consum de llum

Percentatge d’Associats al SAAC que
controlen la seva despesa

Que el 50% dels
associats
controlin la
despesa

Estem en
campanya

NO A LES BOSSES DE PLÀSTIC

Percentatge d’associats conscients que
s’ha d’utilitzar bosses reutilitzables i no
de plàstic i informar als seus clients.

El 90% de
comerç
participant

Estem en
campanya

Promoure el reciclatge

Percentatge de comerciants que
reciclen al seu comerç

El 70% dels
comerços realitzin

Estem en
campanya

Compromís amb la Comunitat

Cohesió amb les entitats. Nombre
d’activitats anuals del caire social

Mínim 2
actuacions de
caire social

Estem en
campanya

1r any

2n any
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7. 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

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
El SAAC, treballa conjuntament amb el Mercat de Felip II, amb AAVV de la Sagrera, amb la Comissió
de Festes de La Sagrera, amb el Centre de Dia de La Sagrera, L’escola Roca, L’escola el Sagrer, La
Monlau i el Menjador Social de Ca La Rosa.

9. OBSERVACIONS
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