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1. Dades de l’organització
Nom:

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE BARNA CENTRE

Breu descripció:

Federació que aglutina les principals associacions de comerciants del Barri
Gòtic creada al 1973.

Dades de contacte:

Avda Portal de l’Àngel, 7, 3r. 08002 Barcelona.
Tf 93 318 77 44
bc@barnacentre.cat

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

23/06/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
L’elaboració del projecte es basa en les aportacions fetes des de les Associacions que formen part de
l’entitat i en el impuls d’aquelles bones pràctiques ja existents en el sector comercial, per tal contribuir
a fer millor la nostra ciutat. Es tracta d’un projecte col·laboratiu i el seguiment es farà des de la
secretaria de Barna Centre, en base a criteris quantitatius, qualitatius i de satisfacció expressades pel
propi comerç
Data de publicació del Pla d’acció:

22 de juny de 2018

Vigència del Pla d’acció:

Anual

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1557.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
El punt de partida formal del compromís del comerç del barri Gòtic envers la sostenibilitat té inici
amb l’adhesió de Barna Centre a l’Acord Cívic per una Barcelona neta i sostenible amb l’Ajuntament
de Barcelona.
Des del nostre àmbit de treball entenem el comerç com un eix vertebrador social i econòmic important
de la ciutat, des del que podem i hem de treballar per estendre la sostenibilitat, en les seves diferents
vessants (econòmica, mediambiental, social, etc), i practicar-la com un espai de responsabilitat
compartida amb la resta de ciutadania i les Administracions.
Des del comerç del Barri Gòtic volem continuar implicant-nos i contribuir a millorar la nostra ciutat,
abordant els reptes encara pendents i també els que aniran sortint
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Contribuir a fer una ciutat més sostenible en la seva dimensió social, en l’econòmica i mediambiental,
estenent la cultura de la sostenibilitat a tot el teixit comercial i associatiu i des d’ell, a tota la
ciutadania.

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL COMERÇ
Objectius:

Donar a conèixer els beneficis de l’adequament
energètic dels establiments i millorar els seus
consums energètics.

Breu descripció:

Mitjançant la signatura d’un conveni entre Barcelona Oberta i FACTOR
ENERGIA tots els comerços pertanyents a Barna Centre queIMATGE
ho desitgin podran
sol·licitar una auditoria energètica i mediambiental gratuïta dels seus
establiments comercials. Després de l'auditoria realitzada, s’emetrà un informe
de la situació del negoci perquè el titular del mateix pugui conèixer l'estat en què
es troba i com pot millorar els consums energètics per tal d'estalviar fins a un
80% en les factures dels serveis energètics.
També farem difusió de consells i informació útil per prendre decisions sobre la
renovació energètica dels edificis. Amb aquesta renovació es busca reduir el
consum energètic, alhora que millorar les condicions de salut i confort, més enllà
de les obligacions reglamentàries

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, 4.10, 5.3, 10.4
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Persona o àrea responsable:

Isabel Rodriguez

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

només els relatius a comunicació, la resta venen sostinguts pels
propis de secretaria de Barna Centre

Observacions:

Indicador/s:

Nº d ‘establiments que realitzen l’auditoria i/o adapten el seu establiment
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5.2 Nom de l’actuació: : COL·LABORACIÓ AMB LA BORSA DE TREBALL PER
PROMOURE LA CONTRACTACIÓ I LA INSERCIÓ LABORAL AL COMERÇ
Fomentar la contractació en el sector comercial i
l’accés al treball de persones en risc d’exclusió
així com les oportunitats de desenvolupament
professional de les persones que ja treballen en
el sector comercial per tal de generar
desenvolupament econòmic per garantir el
benestar social.

Objectius:

Breu descripció:

Treballem amb xarxes d’inserció laboral del territori que promouen
la inserció
IMATGE
laboral (SURT, xarxa laboral del Raval, xarxa fundació Esperança, Fundació
Comtal, Barcelona Activa) per tal de promoure la contractació per part del
comerç de persones adherides a aquestes xarxes.
També, després de la formació que sovint reben per part de les organitzacions,
promovem la contractació en pràctiques perquè adquireixin experiència en el
sector.
Hem dut a terme experiències com la de pintura de persianes per part de
col·lectius joves en exclusió amb la Fundació Comtal.

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:

6.6, 7.1, 7.2, 7.7, 7.8

Persona o àrea responsable:

Isabel Rodriguez

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Propis de la secretaria

Observacions:

Indicador/s:

Nº d’establiments que realitzen contractacions via xarxes de inserció laboral
Insercions laborals realitzades
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5.3 Nom de l’actuació: FORMACIÓ PER TREBALLADORS/ES EN ACTIU
Objectius:

Millorar les capacitacions dels treballadors i la
competitivitat del comerç de proximitat

Breu descripció:

A través de l’oferta formativa gratuïta de programes formatius teòric -pràctics es
millora la qualificació dels treballadors i treballadores, i es permet tant el seu
creixement laboral personal com el de la pròpia empresa, essent una eina que
permet millorar la competitivitat personal i de l’empresa.

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:

6.7, 7.7, 8.8

Persona o àrea responsable:

Isabel Rodriguez

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Propis de la secretaria

Observacions:

Indicador/s:

Nº d’establiments participants en cursos
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5.4 Nom de l’actuació: AVANÇAR EN LA REDUCCIÓ DE L’ÚS DE
PLÀSTIC AL COMERÇ
Objectius:

Amb l’objectiu d’avançar en la reducció de l’ús
del plàstic, a més d’informar sobre
l’obligatorietat del cobrament de les bosses de
plàstic explicant als clients que a més de
necessitar molts recursos en el seu procés de
fabricació, genera una enorme quantitat de
residus (cartells de l’entitat), ens volem sumar
al Dia Internacional sense bosses de
plàstic, regalant bosses de tela reutilitzables.
El repte seria, aquell dia, no distribuir cap
bossa de plàstic ni de paper.

Breu descripció:

Es distribuiran cartells informatius pels comerços i pels clients es farà una
campanya on per compres superiors a determinat import, es regali una bossa de
roba decorada reutilitzable als clients.

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:

4.9, 5.3, 5.8, 5.10, 8.2, 9.6, 10.7

Persona o àrea responsable:

Isabel Rodriguez

Calendari d’execució previst:

Anual i 3 de juliol

Recursos humans i/o econòmics:

Propis de la secretaria i producció bosses tela

Observacions:

Indicador/s:

Establiments adherits a la campanya i a l’acció
Nº de bosses repartides
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5.5 Nom de l’actuació: MENYS EMISSIONS EN SERVEI DE PAQUETERIA
Objectius:

Promoure l’ús de les microplataformes de
distribució amb solucions d’última milla
ecològiques (bicleta, vehicles elèctrics),
optimitzant rutes i comandes per tal de
col·laboraren la reducció d’emissions de gasos i
també del soroll.

Breu descripció:

Entrega de paqueteria als establiments i als clients fent servir serveis de
missatgeria per bicicleta o vehicle elèctric, segons acords de Barna Centre amb
Vanapedal

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:

2.5, 2.10, 3.1, 3.3, 4.7, 9.1

Persona o àrea responsable:

Isabel Rodriguez

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Propis de la secretaria

Observacions:

Indicador/s:

Nº d’establiments que contracten el servei
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5.6 Nom de l’actuació: AFAVORIR LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES
LOCALS, ECOLÒGICS, DE COMERÇ JUST, ARTESANALS O GENUÏNS
Objectius:

Augmentar la presència i venda dels productes
fets o adquirits respectant les persones i el
medi ambient (productes locals, ecològics, de
comerç just, productes artesanals o genuïns)
Ús racional i conscienciat dels recursos que
promogui que els clients disposin de productes
i serveis de qualitat, saludables per la persona i
per a la societat, amb processos de producció
respectuosos amb les persones i amb el medi
ambient.

Breu descripció:

Afavorir la compra i posterior venda del producte local alimentari de qualitat i
sostenible, en el cas dels productes no alimentaris, els productes artesanals i
locals, elaborats amb processos respectuosos i saludables per a les persones i per
a la societat.

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, 9.1, 10.5

Persona o àrea responsable:

Isabel Rodriguez

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Propis de la secretaria

Observacions:

Indicador/s:

Nº d’establiments que incorporen productes amb criteris sostenibles
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5.7 Nom de l’actuació: PARTICIPACIÓ I SUPORT A LES FESTES
POPULARS TRADICIONALS DE LA ZONA PER ESTIMULAR LA VIDA
COMUNITÀRIA I CULTURAL
Objectius:

Des del comerç s’han recuperat i s’ha donat
suport en les diverses Festes Populars del Barri
Gòtic, enteses com un factor cultural però
també de vinculació social.

Breu descripció:

Al Barri Gòtic es mantenen festes com les del Barri del Pi (Gegants del Pi,
atracaments de xocolata de Perot lo Lladre), les de Sant Roc de la plaça Nova
(amb 429 anys d’antiguetat) i volem continuar promovent la participació del
comerç i de la ciutadania en les mateixes.

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:

7.9, 7.10, 9.8

ersona o àrea responsable:

Isabel Rodriguez

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Propis de la secretaria

Observacions:

Indicador/s:

Establiments col•laboradors

9

5.8 Nom de l’actuació: MILLORAR ACCESSIBILITAT A L’ESTABLIMENT
COMERCIAL
Objectius:

Afavorir l’accessibilitat al comerç, aplicar
solucions orientades a eliminar qualsevol tipus
de barrera i afavorir un comerç obert a tothom

Breu descripció:

Mitjançant accions de reforç positiu pels comerços que eliminen les barreres
arquitectòniques i afavoreixen l’accessibilitat inclús més enllà del que és
obligatori, mirem d’afavorir un comerç que capacita als seus visitants i promou la
seva comoditat en el servei.

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:

7.1, 7.9, 7.10, 9.8

Persona o àrea responsable:

Isabel Rodriguez

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Propis de la secretaria

Observacions:

Indicador/s:

Establiments col•laboradors
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data: juny
2018

1r any
Data: juny
2018

2n any
Data: juny
2019

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL COMERÇ

Núm d ‘establiments que realitzen
l’auditoria i/o adapten el seu establiment

+10%

60%

75%

COL·LABORACIÓ AMB LA BORSA DE
TREBALL PER PROMOURE LA
CONTRACTACIÓ I LA INSERCIÓ LABORAL
AL COMERÇ

Núm d’establiments que realitzen
contractacions via xarxes de inserció
laboral

+5%

15%

20%

FORMACIÓ PER TREBALLADORS/ES EN
ACTIU

Núm d’establiments participants en
cursos

+2%

8%

10%

AVANÇAR EN LA REDUCCIÓ DE L’ÚS DE
PLÀSTIC AL COMERÇ

Establiments adherits a la campanya i a
l’acció

75%

65%

75%

MENYS EMISSIONS EN SERVEI DE
PAQUETERIA

Establiments adherits

25%

AFAVORIR LA COMERCIALITZACIÓ DE
PRODUCTES LOCALS, ECOLÒGICS, DE
COMERÇ JUST, ARTESANALS O GENUÏNS

Nº d’establiments que incorporen
productes amb criteris sostenibles

SUPORT A LES FESTES POPULARS
TRADICIONALS DE LA ZONA
MILLORAR ACCESSIBILITAT A
L’ESTABLIMENT COMERCIAL

25%

+20%

35%

55%

Establiments col·laboradors

+5%

10%

12%

Establiments col·laboradors

+5%

55%

60%
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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
Barcelona Oberta
Vanapedal
SURT
Xarxa laboral del Raval
Xarxa fundació Esperança
Fundació Comtal
Barcelona Activa
Amics dels Gegants del Pi
Amics de les Festes de Sant Roc

9. Observacions
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