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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Federació de comerciants dels tres turons 

  

Breu descripció: La ‘Federació de Comerciants dels Tres Turons’ está formada por las asociaciones de 
comerciantes ‘Carmel Comerç’ y ‘Comerciants Teixonera’. Promociona y defiende los 
intereses del comercio de proximidad del Carmel y la Teixonera, y organiza 
actividades de participación ciudadana durante todo el año. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C/ Llobregós, 107, 08032 Barcelona 

 
 6000 3000 5 

 
 info@botigues3turons.com  

 
 

https://botigues3turons.com  

  

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

dimecres, 8 / juny / 2022 
 

 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

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

A través de l’eina de 1500 mesures de sostenibilitat, hem anat construint un pac d’accions per aquest any 
2022 que creiem és un bon punt de partida per a una associació com la nostra situada al barri de El Carmel 
al Districte d’Horta Guinardó. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 17 / juny / 2022 

  

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

  

Pla o plans d’acció anteriors: Aquest és el nostre primer pla d’acció per la sostenibilitat 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Un cop decidit entrar a formar part de la xarxa de Barcelona + Sostenible, s’ha anat parlant amb les 
associades per tal de conscienciar de la importància de pertànyer. La Federació no havia participat mai amb 
aquesta iniciativa i és per tant un gran repte a assolir al nostre barri. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El motiu principal és la conscienciació a tots els establiments associats vers la sostenibilitat. 

 

mailto:info@botigues3turons.com
https://botigues3turons.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


       

2 
 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Compra sense plàstic  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu principal és la utilització per 
part de la clientela de les botigues del 
barri, de bosses reutilitzables, amb el 
conseqüent estalvi en bosses de plàstic i 
també el seu estalvi econòmic. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Repartiment a totes les botigues associades de bosses reutilitzables per a la compra 
diària. L’entrega es realitzarà amb un petit flyer adherit a la bossa explicant els 
beneficis per al medi ambient de la disminució de l’ús de bosses de plàstic. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://botigues3turons.com/  en el moment de la campanya. 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.3, 5.8, 5.10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Encarna Puig - Gerent 

  

Calendari d’execució previst: Juliol 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal propi de l’Associació 

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

Repartiment de bosses per part de les associades. Quantificació d’establiments implicats. Nombre de 
unitats repartides. 

 

 

https://botigues3turons.com/
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: Kit bones pràctiques 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Estalvi energètic mitjançant el 
recordatori de bones pràctiques en l’ús 
de l’energia. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Repartiment dels kits d’ambientalització a totes les associades amb l’explicació 
personal pel seu ús als espais de treball.  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://botigues3turons.com/  en el moment de la campanya. 
Pàgina web Kit d’ambientalització:  
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/12499    

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

4.5 i 5.3  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Encarna Puig - Gerent 

  

Calendari d’execució previst: Juliol 2022 – desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal propi de l’Associació 

  

Observacions: 

Pendent de demanar els kits d’ambientalització un cop signat 
el compromís ciutadà de sostenibilitat. 

 

 

Indicador/s: 

Número d’establiments participants a la campanya. 

  

https://botigues3turons.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/12499
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: Xerrades eficiència energètica 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Optimització de les tarifes d’energia dels 
establiments i prescripció de canvi a 
energia verda. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Mitjançant una campanya conjunta amb Pla de barris, s’ofereix a tots els comerços la 
participació en mini-auditories d’eficiència energètica amb possibilitats de canvi de 
tarifes i canvi a energia verda. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://botigues3turons.com/  en el moment de la campanya. 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

4.5, 5.3, 6.7 i 10.4  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Encarna Puig - Gerent 

  

Calendari d’execució previst: maig 2022 – desembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal propi de l’Associació. Cooperativa El Risell. 

  

Observacions: Ja començada 

 

 

Indicador/s: 

Número d’establiments participants a la campanya. 

  

https://botigues3turons.com/
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: maig-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor assolit 
Data 2n any:   

Compra sense plàstic 
Número de comerços 
participants. Número 
d’unitats repartides. 

0% 
100% de les 
associades 
1000 unitats 

    

Kit bones pràctiques 
Número de comerços 
participants. 

0% 
100% de les 
associades 

    

Xerrades eficiència energètica 
Número de comerços 
participants. 

0% 
30 establiments 
associats. 
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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 

      

 

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

