PLA D’ACCIÓ
B+S
BARNA CENTRE

1. Dades de l’organització
Nom:

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

933187744
bc@barnacentre.cat
www.barrigotic.cat
Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
2012-2022:

divendres, 23 / juny / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Des de la Federació es presenta aquest pla d’acció des del qual es fomenten actuacions i espais per a la
implicació del comerç i restauració, en la transformació i evolució de la ciutat cap a la consciència de
sostenibilitat, com una evolució dels plans anteriors.
Data de publicació del Pla d’Acció:

dimarts, 25 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

2019

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’acció 2017; Pla d’acció 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
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 i continua amb el primer plà d’acció de la xarxa Barcelona + sostenible
al 2017.
D’ençà a aleshores i des del nostre àmbit de treball, entenem el comerç com un eix vertebrador
social i econòmic important de la ciutat, des del que promoure la sostenibilitat, en les seves
diferents vessants (econòmica, mediambiental, social, etc), en benefici dels mateixos comerços i
de tota la societat. Sensibilitzar, visibilitzar les bones pràctiques q ja es porten a terme i promoure
accions per fer passes endavant i afavorir un espai de responsabilitat compartida del comerç amb
la resta de ciutadania i les Administracions.
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Propòsit principal del Pla d’Acció:
Estendre i donar impuls a les bones pràctiques ja existents en el sector comercial, així com
proposar d’altres innovadores, per tal d’estendre i d’avançar en el compromís per fer una ciutat
més sostenible en la seva dimensió social, en l’econòmica i mediambiental.
Promoure la prosperitat acompanyada dins dels límits del planteta i de l’entorn, amb criteris ètics i
socialment responsables.
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

REDUCCIÓ DE LA DESPESA ENERGÈTICA AL COMERÇ I ÚS
DELS ADHESIUS DEL KIT D’AMBIENTALITZACIÓ

Objectius d’aquesta
actuació:

Millorar la xarxa de informació per l’ús
racional dels recursos i per la reducció del
consum no necessari a través del
recordatori dels adhesius
d’l’ambientalització en els espais de
treball (especialment magatzems
comercials i oficines)

Breu descripció:

Promoure l’ús racional dels recursos mitjançant l’ús del kit d’ambientalització. Es farà
ús del material comunicatius: 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 dels llocs de treball. Aquests adhesius
s’hauran d’enganxar en llocs estratègics per tal que tinguin més efecte.
Complementàriament, des de Barna Centre oferirem la participación en càpsules
formatives per l’estalvi energètic i traspassarem consells per augmentar l’eficiència
energètica en les nostres comunicacions a les botigues

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

x☐ Ambientals
☐ Socials
x☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 i 4.9

Persona o àrea responsable:

Secretaria Barna Centre

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

El propis de l’entitat i la xarxa bcn+sostenible

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre de sol·licitants del kit d’ambientalització i estalvi energètic aconseguit
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2. Nom de l’actuació:

EVITAR MALBARATAMENT ALIMENTARI A LA
RESTAURACIÓ I PROMOURE REDUCCIÓ DE RESIDUS

Objectius d’aquesta
actuació:

Promoure les economies circulars a la
restauració
i
als
establiments
d’alimentació: evitar el malbaratament
alimentari, posant en contacte els
establiments amb entitats que aprofitin
els excedents que el propi establiment
no pot aprofitar o sumant-se a accions ja
existents

Breu descripció:

Mitjançant el contacte dels establiments amb entitats per la redistribució d’aliments
excedents, promoure l’economia circular a les empreses de restauració.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

x☐ Ambientals
x☐ Socials
x☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.3, 9.9

Persona o àrea responsable:

Equip tècnic Barna Centre

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Propis de l’entitat i entitats col·laboradores

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre d’establiments participants, reutilització i reducció de residus aconseguida
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3. Nom de l’actuació:

PROMOURE LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES SENSE FEINA
i LA FORMACIÓ DELS TREBALLADORS EN ACTIU

Objectius d’aquesta
actuació:

Intermediació per la inserció laboral i
formació per l’adquisició de noves
capacitacions per la millora de les
condicions socio- laborals de les
persones

Breu descripció:

Treballem amb xarxes d’inserció laboral del territori que promouen la inserció laboral
(SURT, xarxa laboral del Raval i del Gòtic, xarxa fundació Esperança, Fundació
Comtal, Barcelona Activa) per tal de promoure la contractació per part del
comerç de persones adherides a aquestes xarxes i properes al territori.
En relació als treballadors en actiu, fem difusió i promovem la participació en cursos
de formació professional que permetin noves capacitacions professionals

Més informació
(enllaç):

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
x☐ Socials
x☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
6.6, 7.1, 7.2, 7.7, 7.8

Persona o àrea responsable:

Equip tècnic Barna Centre

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Propis de l’entitat i entitats col·laboradores

Observacions:

Malgrat la demanda de contractació actual és baixa, creiem
interessant apostar per mantenir present aquesta via de
contractació pels seus beneficis socials

Indicador/s:
Nombre de contractacions realitzades. Formacions efectuades.
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4. Nom de l’actuació:

AFAVORIR LA PRESÈNCIA DE PRODUCTES LOCALS i DE
PROXIMITAT, ECOLÒGICS, DE COMERÇ JUST, PRODUCTES
ARTESANALS O GENUÏNS ALS NOSTRES ESTABLIMENTS

Objectius d’aquesta
actuació:

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).

Breu descripció:

Promoure el consum 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. Donada la diversitat comercial, mitjançant
l’adhesió a aquest punt, es busca que els comerços individualment incrementin
la presència d’aquests productes i també la visiblitatzació

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☐X Ambientals
☐X Socials
☐ X Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3.5, 5.4, 9.1, 10.5

Persona o àrea responsable:

Secretaria Barna Centre

Calendari d’execució previst:

Anual

Recursos humans i/o econòmics:

Els propis de l’entitat

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre d’establiments adherits
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: juny 2019

Valor esperat al
cap d’un any:

REDUCCIÓ DE LA DESPESA ENERGÈTICA
AL COMERÇ I ÚS DELS ADHESIUS DEL
KIT D’AMBIENTALITZACIÓ

Nombre de sol·licitants del
kit d’ambientalització
Estalvi energètic aconseguit

Al tractar-se d’una
acció nova, partim
d’un valor zero

Augment del 20%

EVITAR MALBARATAMENT
ALIMENTARI A LA RESTAURACIÓ I
PROMOURE REDUCCIÓ DE RESIDUS

Nombre d’establiments
participants
Reutilització i reducció de
residus aconseguida

Al tractar-se d’una
acció nova, partim
d’un valor zero

25% establiments
restauració
associats

PROMOURE LA INSERCIÓ LABORAL DE
LES PERSONES SENSE FEINA i LA
FORMACIÓ DELS TREBALLADORS EN
ACTIU

Nombre de contractacions
realitzades.
Formacions efectuades.

És una acció de
continuïtat i podem
quantificar en un
40% els
establiments que
quan necessiten el
servei, fan la
consulta

60% dels
establiments
associats, quan
necessiten el servei

AFAVORIR LA PRESÈNCIA DE
PRODUCTES LOCALS i DE PROXIMITAT,
ECOLÒGICS, DE COMERÇ JUST,
PRODUCTES ARTESANALS O GENUÏNS
ALS NOSTRES ESTABLIMENTS

Nombre d’establiments
adherits

Detectem
increment i situem
el valor en un 25%
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Augmentar al 40%

Valor assolit
Data 1r any: Feu
clic per escriure
una data.

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

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

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

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

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

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

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

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
SURT, xarxa laboral del Raval i del Gòtic, xarxa fundació Esperança, Fundació Comtal, Barcelona Activa,
Associacions de Comerç de Ciutat Vella i de Barcelona Oberta.
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