PLA D’ACCIÓ
B+S

Associació de Comerciants i
Industrials del C/Astúries de
G. de Gràcia a Torrent de l’Olla
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1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de Comerciants i Industrials del Carrer Astúries de Gran de Gràcia
a Torrent de L’Olla

Breu descripció:

L’Associació de Comerciants del Carrer Astúries, és una entitat sense ànim de
lucre que neix als anys 80 però que es reactiva des de l’any 2008 . Actualment
aglutina uns 50 comerciants.
El seus objectius són:
1) Promocionar el comerç del carrer i els seus valors (proximitat, qualitat i
arrelament al territori)
2) Generar sinergies entre els associats per promoure millores

Dades de contacte:

Jaume Company Coll
C/ Asturies 36-38 08012 Barcelona
Email: comerciantsdelcarrerasturias@gmail.com

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

30 Maig 2018

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Aquest Pla d’acció està treballat en col·laboració amb la Federació Gràcia Comerç a la qual formem
part i amb les altres Associacions de comerciants federades, per tant, ha estat un procés coordinat des
de la Federació per donar recolzament a les Associacions interessades en potenciar criteris de
sostenibilitat entre els nostres comerços associats.

Data de publicació del Pla d’acció:

19 de juny de 2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins a 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Iniciem el Pla d’acció des de la Junta de l’Associació perquè entre els nostres associats hi ha un alt
nombre d’establiments regits per criteris de sostenibilitat, ja sigui perquè ofereixen productes
ecològics, de proximitat, o de comerç just,...
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Des de l’Associació volem donar visibilitat a aquests establiments ja implicats amb el medi ambient i el
benestar social, i facilitar mesures senzilles per a aquells establiments que no saben per on començar.
Cada acció suma i millora el bé comú!
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: instal·lació il·luminació led
Objectius:

Reduir el consum energètic mitjançant la
implementació de llums led.

Breu descripció:

Implementar sistemes d’il·luminació de baix consum o il·luminació led per al
local comercial, per tal de reduir el consum d’energia i ser mes eficients.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
3.7, 4.3, 4.5, 10.4

Persona o àrea responsable:

Associació de Comerciants del Carrer Astúries

Calendari d’execució previst:

Al llarg del 2018

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços que s’adhereixin a aquesta acció
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5.2 Nom de l’actuació: Formació en la gestió de residus comercials
Objectius:

Obtenir eines i recursos per tal de millorar la
gestió dels residus comercials.

Breu descripció:

Realització d’una formació per a diferents comerços interessats en millorar la
seva gestió de residus. En cas que els interessats coincideixin en un mateix sector
comercial es podria fer una formació més especialitzada.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.9, 5.10, 10.3

Persona o àrea responsable:

Associació de Comerciants del Carrer Astúries

Calendari d’execució previst:

Al llarg del 2018

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre de participants a la Formació
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5.3 Nom de l’actuació: Contractació d’energia 100% verda
Objectius:

Potenciar la contractació d’energia 100% verda
al comerç.

Breu descripció:

Contractar empreses de subministrament energètic que garanteixin l’ús exclusiu
d’energia verda.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.5, 4.6

Persona o àrea responsable:

Associació de Comerciants del Carrer Astúries

Calendari d’execució previst:

Al llarg del 2018

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’establiments comercials que s’adhereixin a aquesta acció.

5.4 Nom de l’actuació: Productes de km 0, comerç just, ecològic
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Objectius:

Potenciar l’oferta de productes que provenen
del comerç just, de proximitat, ecològics.

Breu descripció:

Oferir productes que provenen del comerç just, de proximitat, ecològics, etc.
Productes que es regeixen per criteris de sostenibilitat.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
3.5, 5.2, 5.4

Persona o àrea responsable:

Associació de Comerciants del Carrer Astúries

Calendari d’execució previst:

Al llarg del 2018

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’establiments que ofereixin productes sota criteris de sostenibilitat així com
quantitat de productes sota criteris de sostenibilitat que s’ofereixen als comerços de la
nostra Associació.

5.5 Nom de l’actuació: Bosses reutilitzables
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Objectius:

Fer campanya de promoció i conscienciació per
reduir el plàstic al comerç.

Breu descripció:

Producció de bosses de tela (reutilitzable) i regalar-la a la clientela, tot
promocionant el seu ús en detriment de la bossa de plàstic.
La producció de les bosses serà a càrrec de l’associació, i el comerç que les
sol·liciti, les distribuirà.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.3, 5.8, 5.10, 9.1

Persona o àrea responsable:

Associació de Comerciants del Carrer Astúries

Calendari d’execució previst:

Al llarg del 2018

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços implicats i nombre de bosses repartides durant el període de
campanya.

5.6 Nom de l’actuació: Accessibilitat per a persones amb mobilitat
reduïda als locals comercials
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Objectius:

Facilitar que els espais comercials siguin
accessibles per a les persones amb mobilitat
reduïda.

Breu descripció:

Adaptar el local comercial als cànons d’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda per tal de facilitar el seu accés.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
2.7, 7.1

Persona o àrea responsable:

Associació de Comerciants del Carrer Astúries

Calendari d’execució previst:

Al llarg del 2018

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerços que s’hi adhereixin
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Instal·lació d’il·luminació led

Nombre de comerços que tinguin
instal·lat o que instal·lin, el sistema
d’il·luminació led.

Formació en la gestió de residus comercials

Nombre de participants a la Formació

Contractació d’energia 100% verda

Nombre de comerços que tinguin
contractada o que contractin energia
100% verda.

Productes de km 0, comerç just, ecològic

Nombre de comerços que ofereixen o
amplien l’oferta de productes amb
criteris de sostenibilitat.

Bosses reutilitzables

Nombre de bosses repartides
Ús que en fa la clientela

Accessibilitat per a persones amb mobilitat
reduïda als locals comercials

Nombre de locals que disposen o
habiliten els espais comercials per a
una plena accessibilitat a persones amb
mobilitat reduïda.

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

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:
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7. 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

8. Col·laboracions i treball en xarxa

9. Observacions
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