PLA D’ACCIÓ
B+S
Agrupació de Comerciants
i Industrials de la Barceloneta

1. Dades de l’organització
Nom:

AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS I INDUSTRIALS DE LA BARCELONETA

Breu descripció:

L'ACIB és una associació del barri especialitzada en el servei al comerciant.
• Recolzar al comerciant associat en tots aquells temes que afectin a les botigues
del nostre barri.
•

Donar orientació, davant de qualsevol dubte o problema, a aquells botiguers que
contactin amb nosaltres ja sigui personalment al punt d’informació directa o a
través del telèfon de l’associat.

•

Assistència a les sessió mensual de l’Audiència Pública i alsConsells de Barri i de
Seguretat i ambtècnics del districte de detotselsàmbits.

•

Donar informació als nostres associats de totes les notícies rellevants entorn al
món del comerç.

•

Organitzar activitats formatives.

•

Organitzar activitats d’oci en col·laboració amb el Districte i altres entitats del
barri.

•

Fer campanyes de promoció i dinamització del nostre comerç, quatre edicions
anuals de la campanya Comerç al Carrer.

•

Informació i distribució de material promocional.

L’Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta compta amb més de 98
associats i treballa per impulsar la Barceloneta com a punt d’atracció comercial
donada la importància de la proximitat del Port i del mar.
Dades de contacte

Guitert 35
93 2214069
info@acib.cat
http://www.acib.cat/

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
2012-2022:
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dimecres, 23 / maig / 2018

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Aquest Pla d’Acció ha estat impulsat per la Junta Directiva de l'Agrupació de Comerciants i Industrials de la
Barceloneta.
Es preveu fer un seguiment trimestral informant dels cursos de formació per a la correcta gestió dels
residus comercials,s'entén per residus comercials els residus generats per l'activitat pròpia del comerç al
detall i a l'engròs: comerços, hotels, bars i restaurants, oficines, serveis, i
amb la distribució de bosses reutilitzables, amb aquesta acció, els comerços associats pretenen
conscienciar sobre la importància del reciclatge i la cura del medi ambient.
Data de publicació del Pla d’Acció:

divendres, 21 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

31/12/2020

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
L’Agrupació vol posar atenció en la gestió de residus, considerant que ha d’incorporar un conjunt
d’actuacions d’acord amb valors socials i mediambientals que marcaran el seu paper com a comerç de
proximitat amb voluntat de millorar el barri al que es vincula.
Per aquest motiu, vol col·laborar amb Barcelona Sostenible i desenvolupar iniciatives que tinguin com a
objectiu fomentar bones pràctiques i contribuir a la millora de la sostenibilitat.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
El propòsit principal és aconseguir conscienciar als comerços i restauradors amb diferents plans d’acció.
Amb l’acció sobre la reducció del consum de canyetes de plàstic volem assessorar als restauradors perquè
comencin a reduir al consum o el substitueixin per alternatives que hi ha al mercat.
Pel que fa a l’acció Adéu a les bosses de plàstic. Es pren activar l’economia circular amb bosses
Compostables.
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4. Descripció de les actuacions
Millor Sense Canyeta

1.Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir l’ús de canyetes plàstiques d’un
sol ús a la restauració

Breu descripció:

Campanya per reduir l’ús de canyetes plàstiques a la restauració. Assessorament als
establiments, donant eines senzilles estratègiques de canvi de comportament per a
la reducció de l’ús de les canyetes. Els membres de la xarxa estaran inclosos en el
mapa de la campanya, se’ls hi donarà visibilitat a les xarxes socials com a entitats
responsables, i entraran a formar part de la xarxa, on es compartiran bones
pràctiques de reducció de residus.
Els establiments rebran assessorament per deixar d'utilitzar canyetes.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.millorsensecanyeta.com
Tipus d’actuació:

X Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
5.8

Persona o àrea responsable:

Equip coordinació

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

1 persona de coordinació

Observacions:
Indicador/s:
- Número d’interessats
- Trucades o visites realitzades als establiments associats
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Bosses compostables

2.Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Substituir l’ús de bosses plàstiques d’un
sol ús al comerç per bosses
compostables.

Breu descripció:

Substitució als comerços les bosses de plàstic convencionals per altres de
compostables. Aprofitar que els comerços repartiran bosses compostables per
promocionar la recollida de l’orgànica. Preparar l’entrada en vigor del Reial Decret de
prohibició de totes les bosses de plàstic lleugeres no compostables a partir de l’1 de
gener de 2021.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

X Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
5.8

Persona o àrea responsable:

Equip coordinació

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

1 persona de coordinació

Observacions:

Indicador/s:
Número de comerços participants
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Kit d’Ambientalització

3.Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Breu descripció:

Oferir un kit d’ambientalització per
incentivar les bones pràctiques respecte
a diferents consum. L’ambientalització
es fa a través d’adhesius que contenen
missatges breus i directes per incentivar
bones pràctiques a l’hora de consumir
aigua, energia i materials, entre les
persones que hi treballen i els visitants
puntuals.

El Kit d’ambientalització de Barcelona + Sostenible és un recurs disponible per als
membres de la Xarxa Barcelona + Sostenible que té com a objectiu la reducció del
consum de recursos a través de l’ambientalització dels espais de treball tant si són
locals comercials com oficines.
L’ambientalització es fa a través d’adhesius que contenen missatges breus i directes
per incentivar bones pràctiques a l’hora de consumir aigua, energia i materials, entre
les persones que hi treballen i els visitants puntuals. Aquests adhesius s’hauran
d’enganxar en llocs estratègics per tal que tinguin més efecte.
El gremi facilitarà informació i lliurarà els kits als agremiats per fomentar aquest
estalvi als seus establiments mitjançant la col·locació dels adhesius del kit lliurat.
.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

X Ambientals
X Socials
X Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
4.5, 5.3
Persona o àrea responsable:

Equip coordinació

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Adhesius que facilitarà l’Ajuntament de Barcelona

Observacions:
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Indicador/s:
Número d’agremiats que sol·licitin aquests adhesius
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Indicador

Valor actual
Data: juny 2019

Valor esperat al
cap d’un any:

Millor sense canyeta

Número d’interessats,
trucades o visites realitzades
als establiments socis

0

100%

Bosses compostables

Número de comerços
participants

0

100%

Kit d’ambientalització

Número d’agremiats que
sol·licitin aquests adhesius

0

100%

Actuació
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Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

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
Per a dur a terme el Pla d’Acció de Sostenibilitat de l’Agrupació de Comerciants i Industrials de la
Barceloneta, treballarem en xarxa amb els nostres associats i Barcelona Oberta
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