PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi d’Estanquers de
Catalunya
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1. Dades de l’organització
Nom:

Gremi d’Estanquers de Catalunya

Breu descripció:

El Gremi d’Estanquers de Catalunya va ser fundat l’any 2004 amb l’objectiu de
donar suport als estancs catalans, vetllar pel seu bon funcionament i per defensar
els interessos del sector.
15 anys després i amb una junta renovada seguim en la línia de millorar els
nostres negocis, posem especial èmfasi a la professionalització del sector i
apostem per la formació com a eina per a aconseguir-la. Mantenim la
independència per a garantir la nostra neutralitat en benefici de tots els estancs.

Dades de contacte:

Mail: info@estanquers.cat
Telf. 93.200 78 86

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

9/06/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Des de la Junta Directiva, s’ha fet un repàs de les propostes fetes l’any passat, s’han avaluat i s’ha decidit
seguir amb aquelles que son de continuïtat i afegir-ne alguna de nova. La idea és implicar al major
número d’estancs possible per tant, les accions son assequibles per a tots.
El personal contractat serà l’encarregat de fer les comunicacions pertinent en quant a donar a conèixer
el nou Pla d’Acció i a donar-li difusió i visibilitat dins de les accions que fa el Gremi.
Data de publicació del Pla d’acció:

27/04/2020

Vigència del Pla d’acció:

31/12/2020

Pla/plans d’acció anterior/s:

Pla d’acció 2017 ; Pla d’acció 2018 ; Pla d’acció 2019

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
El Gremi d’Estanquers de Catalunya va formar part de l’antic Acord Cívic donada la nostra consciència
en temes de sostenibilitat i és per això que volem seguir treballant en aquesta línia i donar continuïtat
al projecte.
La resposta dels nostres socis l’any passat va ser prou bona però pensem que encara tenim marge de
millora i estem segurs que enguany hi haurà més socis que voldran formar part d’aquest projecte tan
engrescador.
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:

La principal finalitat és la conscienciació, és a dir, que cada estanc prengui consciència del marge de
millora que té en quant a sostenibilitat i s’impliqui amb alguna de les propostes que oferim. L’objectiu
és que es comprometin a portar-ne a terme com a mínim una i que siguin capaços de comunicar-la al
seu punt de venda. És a dir, que exposin de forma pública les seves accions + sostenibles per a què els
clients finals també prenguin consciència de la importància d’aquestes petites accions que van sumant.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: KIT AMBIENTALITZACIÓ
Objectius:

Reduir el consum de recursos a través de
l’ambientalització dels espais de treball

Breu
descripció:

L’ambientalització es fa a través d’adhesius que
contenen missatges breus i directes per a 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.

Més informació (enllaç):

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelonasostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments

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, 8.2

Persona o àrea responsable:

El/la titular de cada estanc associat

Calendari d’execució previst:

2020

Recursos humans i/o econòmics:

Hores de personal i kits proporcionats per BCN + Sostenible

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de kits d’ambientalització enviats als estancs
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5.2 Nom de l’actuació: ALLARGUEM LA VIDA ÚTIL DEL CARTRÓ
Objectius:

Aconseguir que tots els estancs agremiats retornin
totes les caixes de cartró al nostre principal proveïdor
per tal d’allargar la vida útil de les mateixes, evitant
així la generació de residus i l’estalvi d’aigua i de cartró
que suposa reutilitzar les caixes.

Breu
descripció:

Treballem de la mà del nostre principal distribuïdor
en aquest sentit, des del Gremi recordarem als nostres
estancs agremiats la importància que té la prevenció
de residus i els hi facilitarem un cartell per a què el
col·loquin en un lloc visible i posin en valor les accions
que fan una Barcelona + Sostenible. També
aconseguirem més conscienciació per part dels clients
finals.

Més informació (enllaç):

IMATGE
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:
5.8, 5.9, 5.10, 10.1

Persona o àrea responsable:

El/la titular de cada estanc

Calendari d’execució previst:

2020

Recursos humans i/o econòmics:

Hores de personal contractat

Observacions:

Indicador/s:

Nº d’estancs agremiats que s’han adherit a l’acció,
Percentatge d’estancs que han retornat les caixes
Nº de vides útils que té cada caixa
Kg de cartró estalviats
Litres d’aigua estalviats
Nº de Caixes que s’han deixat de fabricar per la reutilització de les existents
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5.3 Nom de l’actuació: CAMÍ ESCOLAR
Objectius:

Donar a conèixer el projecte “Camí Escolar” entre els
estancs associats i incentivar-los a formar-ne part
donat que som establiments essencials i SEMPRE
estem oberts.

Breu
descripció:

Facilitar la mobilitat autònoma, segura i sostenible
dels escolars a partir de 8 anys. Això vol dir que la
noia o el noi van sols pel carrer o amb companys de
diferents edats per l’itinerari que té les condicions de
més seguretat i a peu.

Més informació (enllaç):

IMATGE
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars

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, 7.2, 7.4, 9.2

Persona o àrea responsable:

El/la titular de cada estanc

Calendari d’execució previst:

2020

Recursos humans i/o econòmics:

Hores de personal contractat

Observacions:

Indicador/s:

Nº d’estancs agremiats que s’han adherit a l’acció
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5.4 Nom de l’actuació: REDUIM LA PETJADA ECOLÒGICA
Objectius:

Reduir els desplaçaments per a les reunions físiques
Reduir els productes d’un sòl ús

Breu
descripció:

Promourem l’ús de les noves tecnologies per a
l’assistència a les reunions, buscarem alternatives als
productes d’un sòl ús, com els gots de plàstic

Més informació (enllaç):

IMATGE
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:
5.8

Persona o àrea responsable:

Les treballadores de l’oficina del Gremi

Calendari d’execució previst:

2020

Recursos humans i/o econòmics:

Hores de personal contractat

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’skypes que s’han fet
Nombre de gots de plàstic que s’han deixat de comprar
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5.5 Nom de l’actuació: DECÀLEG PER A UN COMERÇ + SOSTENIBLE
Objectius:

Conscienciar als establiments comercials sobre 10
aspectes que poden afavorir l’eficiència de la
sostenibilitat en els seus comerços.

Breu
descripció:

Publicarem un decàleg a la web del Gremi
d’Estanquers de Catalunya i li donarem difusió a
través de les xarxes socials per a què tots els
estanquers el coneguin i puguin utilitzar-lo en cas de
voler millor l’eficiència dels seus locals.

Més informació (enllaç):

http://www.estanquers.cat/?IdPost=DOCCAT20204913427

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:
4.3, 4.5, 4.10, 5.3, 10.4

Persona o àrea responsable:

El/la titular de cada estanc

Calendari d’execució previst:

2020

Recursos humans i/o econòmics:

Hores de personal contractat

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de clics per a descarregar el decàleg de la nostra web
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Indicador

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

KIT AMBIENTALITZACIÓ

Nombre de kits d’ambientalització enviats
als estancs

30

ALLARGUEM LA VIDA ÚTIL DEL CARTRÓ

Nº d’estancs agremiats que s’han adherit a
l’acció,
Percentatge d’estancs que han retornat les
caixes
Nº de vides útils que té cada caixa
Kg de cartró estalviats
Litres d’aigua estalviats
Nº de Caixes que s’han deixat de fabricar per
la reutilització de les existents
Nombre d’agremiats que s’han adherit a
aquesta acció

88 %

Nombre d’skypes que s’han fet
Nombre de gots de plàstic que s’han deixat de
comprar
Nombre de clics per a descarregar el decàleg
a la nostra web

10%

Actuació

CAMÍ ESCOLAR
PETJADA ECOLÒGICA

DECÀLEG PER
SOSTENIBLE

A

UN

COMERÇ

+

Estat actual
Data:

1r any
Data: 2017

2n any
Data: 2018

2019

84 %

88 %

35 %

30 %

35 %

25

8

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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