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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?  

1. Nom de l’actuació: Distribució ecològica de productes ecològics 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

A Granel SCCL 

 

 

   

Breu descripció: Per la venda a particulars dels nostres productes de 
neteja ecològics hem dissenyat un sistema on les 
persones compren en línia i desprès ho van a recollir 
a un punt de recollida que escullen. Això permet 
reduir la generació d’emissions i costos de transport, 
a més de possibilitar el retorn d’envasos buits. 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

Durada: A partir de desembre 2018 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: 
Implantar el vehicle elèctric i altres vehicles nets i menys sorollosos, prioritzant les 
fonts d’energia renovable. Proveir les infraestructures necessàries i accelerar la 
reconversió 
progressiva de flotes de transport públic i flotes captives, així com del vehicle 
privat. 
5. Ús racional dels recursos: 
Implantar models de gestió per avançar cap al residu zero: plans de prevenció i 
reducció des de l’origen, acords voluntaris, taxes, tallers de reparació, implantació de 
sistemes de retorn i reutilització d’envasos, eliminació de les bosses de plàstic d’un sol 
ús, mercats d’intercanvi, etc. Considerar el residu com a recur 

  

Més informació: Botiga.agranel.coop 
 

Beneficis: 

 
   

☒ Ambientals ☐ Socials ☒ Econòmics 

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: Nombre de clients que participen al sistema de punts de recollida. 
Nombre d’envasos recuperats i reutilitzats amb el sistema de punts de recollida 

 
 

Valors: Ser conseqüents amb els productes que venem, venda de productes ecològics amb la 
mínima petjada ecològica 

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: A Granel SCCL 

 

Breu descripció: Som una cooperativa de treball sense ànim de lucre que acompanya a 
persones i entitats en processos de presa de consciència col·lectiva per a la 
transformació social. Això es tradueix en tallers per fomentar la col·laboració, 
tallers d'eines de gestió per entitats de l'economia social i solidària i tallers de 
medi ambient i feminisme. Per una altra banda, distribuïm productes de 
neteja amb certificat ecològic fabricats a Alacant. 

  

 

  

Dades de contacte: 
 Carrer Sant Antoni Maria Claret, 175, local 2, 08041 Barcelona 

 +34.634.628.656 

 
 info@agranel.coop 

 
 

www.agranel.coop 

 

Data de signatura del (CCS): dijous, 31 / gener / 2019 

 

 

3. Documents estratègics 
 

Pla de viabilitat econòmica 2017-2022 
Pla estratègic 2017-2022 

 

 

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

