PLA D’ACCIÓ B+S
Associació de Comerciants
Travessera de Dalt
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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Associació de Comerciants Travessera de Dalt
Breu descripció: Son finalitats de l’Associació:
A.-Convertir-se en portaveu i enllà dels comerciants del sector, sent així un mitjà de comunicació per a
les autoritats locals, organismes, entitats públiques o privades persones físiques o jurídiques,
canalitzant idees, suggeriments, propostes, o en el seu cas reclamacions.
B.- Col·laboració amb el Municipi per potenciar la seguretat a la zona.
C.- Contribuir o col·laborar, per mitjà de l’esforç comú amb autoritats, organismes o altres
associacions o entitats similars del barri de Gràcia per millorar aquesta zona.
D.- Fomentar, promocionar i defensar la zona per mitjà de la difusió utilitzant els mitjans de
comunicació o senyalització que siguin convenients.
E.- Aquesta Associació no té ànim de lucre.
Dades de contacte: Virginia Espada Moreno – Presidenta
Travessera de Dalt, 40 Baixos
08024-Barcelona
93.284.92.91
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 19/06/17

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració: El primer que es fa és un diagnosi de quin és l’estat de
sostenibilitat dels diferents comerços associats per establir uns objectius assumibles a curt/mig
termini. Mitjançant correus electrònics es pregunta als diferents associats sobre el tractament del
reciclatge de residus, us de bosses de paper, utilització de leds i dispositius per estalvi d’aigua. Una
vegada amb els resultats es fa un seguit de recomanacions i valorarem poder comptar amb un
assessorament especialitzat en un futur si és necessari.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 21/06/17
Vigència del pla d’acció: 31/12/17
Personal implicat: Associats

3. DIAGNOSI
Hi ha diferencia d’aplicació en las mesures que preveu l’Associació i per això s’estableix un pla per
implicar i fer conèixer els beneficis que aportaria posar en marxa les recomanacions pels diferents
associats.

4. FINALITAT
Fer el nostre comerç més sostenible i fer partícips als veïns de les mesures que s’estan prenent als
comerços.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Reciclatge correcte als comerços
Objectiu/s:
Que tots els associats reciclin correctament.

Breu descripció:
Aprofitant la nova recollida selectiva de residus que s’ha instal·lat al carrer, aportar documentació per
que els comerços reciclin correctament.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
_X_ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.9, 5.10

Persona o àrea responsable: Associats
Calendari d’execució previst: Setembre-Desembre 2017
Recursos humans i econòmics: Comptem amb la col·laboració d’una dinamitzadora que
s’encarregarà de informar personalment a tots els associats i fer el seguiment de les accions que es
prenen als diferents comerços. Els recursos econòmics són els que s’obtenen a partir de les quotes
dels associats.
Observacions:

Indicador/s: Número d’associats que reciclen correctament
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 100%
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Utilització de bosses reciclables i/o reutilitzables.
Objectiu/s: Que els associats substitueixin les bosses de plàstic per bosses reciclables i/o
reutilitzables.

Breu descripció: Argumentar als associats els beneficis de les bosses reciclables i/o reutilitzables
versus bosses tradicionals de plàstic.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
_x_ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_x_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.8

Persona o àrea responsable: Tots els associats
Calendari d’execució previst: Setembre-Desembre 2017
Recursos humans i econòmics: Comptem amb la col·laboració d’una dinamitzadora que
s’encarregarà de informar personalment a tots els associats i fer el seguiment de les accions que es
prenen als diferents comerços. Els recursos econòmics són els que s’obtenen a partir de les quotes
dels associats.
Observacions:

Indicador/s: Número d’associats. Número de bosses reciclables. 17/45
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 30/45
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: Estalvi energètic fent servir leds
Objectiu/s: Que els associats substitueixin les bombetes per leds.

Breu descripció: Argumentar als associats els beneficis de estalvi econòmic i energètic dels leds.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
__ Socials
_X_ Econòmics

__ d’innovació
_x_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
4.3, 8.4

Persona o àrea responsable: Tots els associats
Calendari d’execució previst: Setembre-Desembre 2017
Recursos humans i econòmics: Comptem amb la col·laboració d’una dinamitzadora que
s’encarregarà de informar personalment a tots els associats i fer el seguiment de les accions que es
prenen als diferents comerços. Els recursos econòmics són els que s’obtenen a partir de les quotes
dels associats.
Observacions:

Indicador/s: Número d’associats. Número de comerços amb leds. 20/45
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 35/45
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: Estalvi d’aigua amb dispositius
Objectiu/s: Rebaixar el consum d’aigua dels associats fent servir dispositius específics.

Breu descripció: Recomanar l’ús de sistemes d’aireació de l’aigua a les aixetes i cisternes amb
doble càrrega.

Beneficis esperats:

Actuació:

_x_ Ambientals
__ Socials
_x_ Econòmics

__ d’innovació
_x_ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
4.5

Persona o àrea responsable: Tots els associats.
Calendari d’execució previst: Setembre-Desembre 17
Recursos humans i econòmics: Comptem amb la col·laboració d’una dinamitzadora que
s’encarregarà de informar personalment a tots els associats i fer el seguiment de les accions que es
prenen als diferents comerços. Els recursos econòmics són els que s’obtenen a partir de les quotes
dels associats.
Observacions:

Indicador/s: Número d’associats que fan servir aquest sistema 15/45
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 25/45
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:

Actuació

Indicador

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

Estat actual

Reciclatge correcte

Nº associats que reciclen correctament

45/45

25/45

Utilització bosses reciclables

Nº associats

30/45

17/45

Nº bosses reciclades
Utilització leds

Nº associats

35/45

20/45

Utilització dispositius per l’estalvi d’aigua

Nº associats

25/45

15/45

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

