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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Comerciants Born Comerç 

  

Breu descripció: Associació que vetlla per la visibilització i la promoció dels comerços del Born i que 
recull totes les singularitats del barri: comerç, artesania, gastronomia, cultura i oci.  

 

  

Dades de contacte 
 

Placeta Montcada, 14 

 
 679 248 304 

 
 info@borncomerc.com 

 
 

www.borncomerc.com 

  

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

7 de febrer de 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Aquest Pla d’Acció vol donar veu a propostes que s’han anat gestant amb el temps i en les que treballem 
l’equip de Born Comerç (President, Junta Directiva i Tècnica del I-Born) per tal de tenir un impacte positiu 
en la nostra àrea d’actuació (barri del Born - La Ribera). La nostra visió sostenible abarca iniciatives 
comercials tant pel que fa al medi ambient com de col·laboració amb projectes socials, veïnals i d’igualtat. 
En aquest Pla d’Acció, presentem tres accions concretes, però tota la nostra feina es basa sempre en 
principis sostenibles.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: 29 d’abril de 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31 de desembre de 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Aquest és el primer 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Born Comerç es composa de al voltant de 100 associats entre els quals es troben comerços de tot tipus. 
Cadascun treballa en la mesura del que li és possible en una línia diferent de sostenibilitat. A més, des de la 
gestió de l’associació promovem iniciatives que s’adeqüen a les línies de comerç + sostenible. 
 
 
 
 
 

 

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


 
       

2 
 

 
 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Amb aquest Pla d’Acció ens agradaria visibilitzar les accions sostenibles previstes pel període 21-21 des de 
l’associació i també donar a conèixer les accions ja existents en alguns dels nostres associats i convidar a la 
resta a sumar-s’hi.  
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Fet al Born 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Donar a conèixer els comerços que 
utilitzen producte produït al Born o km0 
 

- Restaurants amb productes km0 
i ecològics 

- Botigues d’artesans amb 
productes fets al Born 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Fet al Born 
Mostra de productes i serveis pensats, dissenyats o produïts al Born. Fira de carrer 
de diumenge amb parades al passeig de Born on els comerços de barri exposin i 
venguin els seus productes exclusius i que representen el comerç singular, creatiu i 
de qualitat, 1 comerç 1 producte. El format: el primer diumenge de cada mes de 10 
am a 22 pm, boulevard amb carpes on cada un dels participants tindrà el mateix 
espai i ambientació musical a càrrec dels locals d'oci del 'propi barri. (* Activitat 
supeditada a l'evolució de la pandèmia Covid'19 i les restriccions sanitaries). 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

En breus tindrem el web actiu www.borncomerc.com 

 

Beneficis esperats: 
x  Ambientals  

x  Socials 

x  Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d’innovació 

  

   

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

5.4, 5.6  

 
 

 

Persona o àrea responsable: Juan Carlos Arriaga, President 

  

Calendari d’execució previst: Últim cap de setmana de cada mes (a partir de maig 2021) 

  

Recursos humans i/o econòmics: Preu carpes, muntatge... 

  

Observacions: 

Acció prevista per l’estiu de 2020 i que es va ajornar per les 
restriccions derivades de la pandèmia 

 

 

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

Nombre de socis participants 
Nombre d'assistents a la jornada 
Ventes  
 

 

2. Nom de l’actuació: Club de compra energètica 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

- Estalviar energia als comerços 
associats 

- Compra d’energia sostenible 
- Auditories d’eficiència 

energètica 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Impulsarem un club de compra d'energia cooperativa entre els comerços associats. El 
club tindrà com a objectius prioritaris l'estalvi en la factura d'energia (llum i gas), 
promoure actituds d'estalvi energètic en el comerç, auditories d'eficiència energètica 
i la compra d'energia sostenible. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.acqse.cat/acqse-correduria-energetica/ 

 

Beneficis esperats: 
x  Ambientals  

☐ Socials 

x  Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d’innovació 

  

   

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

5.6, 8.4  

 
 

Persona o àrea responsable: ACQSE Xavier Cases 

  

Calendari d’execució previst: setmanalment 4h d’estudi energètic als associats (2021) 

  

Recursos humans i/o econòmics: Tècnic especialista en eficiència energética. 

  

Observacions: Consultoria especialitzada en al compra d’energia a l’engròs 

 

Indicador/s: 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Transició a energia verda per subministrament d’energia elèctrica 

 

 

3. Nom de l’actuació: Mobilitat sostenible 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Visibilitzar les accions de mobilitat 
sostenible que duen a terme alguns 
comerços del Born i animar a d’altres a 
sumar-s’hi. 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: Al Born hi ha diferents tipologies de comerços que fan servir la mobilitat sostenible a 

través del repartiment dels seus productes en bicicleta. Alguns exemples són el 
delivery del restaurant Llamber i el repartiment de comandes de la bodega 
Magatzem Escolà. A més, comptem amb el suport del delivery de Recursos 
Mancomuntats de Ciutat Vella, servei que des de l’associació hem promocionat i 
promogut. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

En breus tindrem el web actiu www.borncomerc.com 

 

Beneficis esperats: 
x Ambientals  

x  Socials 

x  Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

2.5, 2.6, 4.7 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Distribució sostenible dels comerços que s’adhereixin 

  

Calendari d’execució previst: 2021- 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Recursos per al correcte funcionament del sistema de 
repartició 

  

Observacions: 

És una acció que requereix de recursos humans que no 
tothom pot assolir. 

 

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

Quantitat de co2 reduïda a l’any segons nombre de comandes fetes amb bicicleta. 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: Abril 2021 
Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Fet al Born 

Nombre de socis participants 
Nombre d'assistents a la 
jornada 
Vendes en € 

0 
0 
0 

50 
10.000 
El màxim possible 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar 
quan l’acció ja 
s’ha realitzat 
durant 2 anys. 

Club de compra energètica 
Transició a energia verda per 
subministrament d’energia 
elèctrica 

10Gb d’energia 
consumida no 
verda 

10Gb d’energia 
consumida verda 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar 
quan l’acció ja 
s’ha realitzat 
durant 2 anys. 

Mobilitat sostenible 

Quantitat de co2 reduïda a 
l’any segons nombre de 
comandes fetes amb 
bicicleta. 

dos comerços 
associats amb el 
servei actiu 

El màxim possible 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar 
quan l’acció ja 
s’ha realitzat 
durant 2 anys. 
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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 

10.1
0 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Born Comerç treballa amb: 
- ACAR i AZALE: associacions d’artesans 
- Born Gourmet: associació de restaurants 
- Fundació Comtal 
- Associació de Veïns del Casc Antic 
- ACQSE 
- CETT-UB 

 

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

