PLA D’ACCIÓ
B+S
Unió provincial d’Estanquers de
Barcelona

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Unió provincial d’Estanquers de Barcelona
Breu descripció: Associació professional (gremi) en defensa dels interessos del col·lectiu de titulars
d’estancs de la província de Barcelona
Dades de contacte: Carrer Casp, 37 Pral. 5ª (08010 – Barcelona). Telèfon 933 027 861
Responsable: Hugo Heusch
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 19 de juny de
2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració: El col·lectiu a la ciutat de Barcelona suma uns 200
associats els quals s’adscriuen voluntàriament a les diferents accions del pla. El pla d’acció s’elabora
des de la gerència de l’associació i es basa en les recomanacions de propostes d’accions sostenibles en
el marc de les activitats comercials dels establiments membres.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 16 de juny de 2017
Vigència del pla d’acció: Fins a 31 de desembre de 2017
Personal implicat: Tots els associats i aquells, interessats en aplicar el pla

3. DIAGNOSI
Partim del fet que, dades les actuals circumstàncies socials, els establiments comercials de proximitat
com ara els estancs, han de liderar la presa de mesures que vagin a favor de conscienciar als
consumidors en la necessitat de tenir una actitud positiva envers la sostenibilitat dels intercanvis
comercials així com de la millora de l’accessibilitat dels establiments facilitant l’accés de persones amb
mobilitat reduïda. Les nostres propostes al tractar-se d’un col·lectiu d’inscripció voluntària no poden
ser de compliment obligatori, excepte en allò que marca la Llei.

4. FINALITAT
L’objectiu és aconseguir que els nostres associats prenguin una part activa en la millora de la
sostenibilitat dels intercanvis comercials.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: RECOLLIDA SELECTIVA D’EMBALATGES DE CARTRÓ
Objectiu/s:
Recollida selectiva d’embalatges de cartró amb els que es subministren els productes del tabac a les
expenedories.

Breu descripció: El subministrament de productes del tabac es fa mitjançant les anomenades
“saques” que periòdicament i després de l’emissió de comanda per part de l’establiment, l’empresa
Logista fa arribar a cada establiment. Cada cop que arriba una saca, l’establiment lliura al
transportista de l’esmentada empresa el cartró d’embalatge de l’anterior “saca” per al seu posterior
reciclatge. Logista és la principal empresa de Logística autoritzada pel Comisionado del Mercado del
Tabaco (òrgan regulador del sector a escala estatal) a distribuir els productes del tabac.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
__ Socials
_x_ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
_x_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5: 5.8, 5.9 i 5.10; 10: 10.7

Persona o àrea responsable: Associats
Calendari d’execució previst: tot l’any 2017
Recursos humans i econòmics: propis i de l’empresa de transport
Observacions: Aquestes actuacions es produeixen dins del marc del contracte de subministrament
de productes del tabac als estancs amb l’empresa distribuïdora Logista.

Indicador/s: Tots els associats amb seu a Barcelona
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 100% associats
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: RECOLLIDA SELECTIVA DE PILES USADES
Objectiu/s: Recollida selectiva de piles i bateries d’emmagatzematge d’energia per a petits
electrodomèstics i aparells sense alimentació elèctrica.

Breu descripció: Instal·lació d’accés lliure per als consumidors de contenidors de piles per al seu
transport a centrals de reciclatge homologats per l’Administració a través de diversos proveïdors. Un
cop plens, s’avisa a l’empresa de reciclatge la qual es desplaça a l’establiment per a recuperar
aquests residus altament contaminants.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
__ Socials
_x_ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
_x_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5: 5.9 i 5.10; 10: 10.7

Persona o àrea responsable: Associats
Calendari d’execució previst: tot l’any 2017
Recursos humans i econòmics: propis i de l’empresa de reciclatge
Observacions: Cada establiment treballa amb l’empresa homologada de reciclatge de piles de la
seva conveniència

Indicador/s: associats voluntaris
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Indeterminat segons la dificultat del compliment de
la mesura
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’ESTABLIMENT
Objectiu/s: Facilitar l’accés de tothom a l’establiment, independentment de les condicions de
mobilitat individual.

Breu descripció: Conscienciem als nostres associats sobre la necessitat de fer les millores
arquitectòniques necessàries per a facilitar l’accés sense barreres arquitectòniques als seus locals.
Proposem empreses de construcció especialitzades així com l’accés a crèdits per al finançament de
les obres a través de l’Institut de Finances de Catalunya (ICF) amb qui tenim establert un conveni de
col·laboració.

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_x_ Socials
_x_ Econòmics

__ d’innovació
_x_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
2: 2.3 i 2.7; 7: 7.1 i 7.2

Persona o àrea responsable: Associats voluntaris
Calendari d’execució previst: tot l’any
Recursos humans i econòmics: de l’associat i/o de l’entitat oficial de crèdit.
Observacions: Cada establiment treballa amb l’empresa homologada de la seva conveniència

Indicador/s: associats voluntaris
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Indeterminat segons la dificultat del compliment de
la mesura
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:
Valor esperat
de l’indicador al
cap d’un any

Actuació

Indicador

RECOLLIDA SELECTIVA D’EMBALATGES DE
CARTRÓ

Tots els associats amb seu a Barcelona

100%

100%

RECOLLIDA SELECTIVA DE PILES USADES

Associats voluntaris

Indeterminat

Variable

Associats voluntaris

Indeterminat

Variable

MILLORA
DE
L’ESTABLIMENT

L’ACCESSIBILITAT

A

Estat actual

1r any

2n any

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el 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

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són?

9. OBSERVACIONS

