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1. Dades de l’organització 
 

Nom: PREZERO 

  

Breu descripció: Empresa dedica a la gestió de Serveis urbans, Gestió mediambiental, Tractament de 
Residuos y Reciclatge  

 

  

Dades de contacte 
 

Polígon Industrial Zona Franca, Sector B, Carrer B, nº 16-22 

 
 934136595 

 
 Indiqueu l’adreça electrònica de l’organització. 

 
 

Enllaceu, si s’escau, la pàgina web de l’organització. 

  

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

dimarts, 26 / juliol / 2016 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

D’acord a procediment del nostre Sistema de gestió per a identificació, planificació i seguiment d’Objectius 
Mediambientals 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 30 / juny / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 3 anys 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Detalleu la durada del Pla d’Acció. 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Orientar aquest Pla a accions relacionades amb la comunicació ambiental que impactin fora de la nostra 
organització deixant les accions més relacionades amb qüestions internes (consums aigua, energia, 
emissions, residus, etc..) per altres àmbits on ja s’estan treballant 
 

 
 
 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 
Millorar la comunicació ambiental dels nostres serveis i sobre la gestió de residus en el sentit més ampli 
des d’un perspectiva innovadora que generi coneixement i interès en el nostre entorn  

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Disseny i implantació d’un Pla de 
Comunicació Ambiental Integral 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millora la comunicació ambiental de la 
nostra organització 
Generar interès en la societat en temes 
relacionats amb la gestió de residus 
Fomentar l’economia circular en tots els 
àmbits (intern i extern) 
Transmetre informació i coneixement 
del nostre sector envers la societat, 
dissenyant projectes participatius que 
sensibilitzin als receptors sobre la 
importància de la gestió de residus 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Creació de web innovadora sobre la nostra organització fugint de continguts 
comercials i enfocada a transmetre coneixement i informació que generi interès 
Projectes específics i divulgació en diferents canals 
Millorar la nostra presencia en xarxes socials 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 4.8 5.3 5.4 5.6 5.8 5.10 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
 6.8 
7.10 8.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Persona o àrea responsable: Comunicació i Sostenibilitat 

  

Calendari d’execució previst: 3 anys 

  

Recursos humans i/o econòmics: Pendent tancament 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Projectes implantats i executats. Numero de participants 
Impacte de la nostra organització en xarxes socials. Numero de visites/ seguidors 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-22 

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. 

Disseny i implantació d’un Pla de 
Comunicació Ambiental Integral 

Projectes implantats i 
executats. Numero de 
participants 
Impacte de la nostra 
organització en xarxes 
socials. Numero de visites/ 
seguidors 

0 

5 
 
 
 
 
 
1000 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

Feu clic per 
escriure text. 

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 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Indiqueu amb quins col·lectius i organitzacions col·laboreu i/o anomeneu els projectes compartits. 

 

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

