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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Associació Pelai Centre i Rodalies 

 

Breu descripció:  
 

L’Associació Pelai Centre és el resultat de la fusió de les Associacions del carrer Pelai i de la Plaça 
Universitat amb l’objectiu de crear un eix comercial del carrer Pelai, Plaça Universitat i Rodalies per 
donar importància a un carrer amb tradició i història que agrupa a comerciants de proximitat amb la 
intenció de reviure la zona i donar nom a una zona emblemàtica de Barcelona, tant de pas com de 
compres. 

Dades de contacte: 
 
Gemma Solanes (direcció tècnica) 
gerencia@pelaicentre.barcelona 
Tf. 93 302 01 90 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 17/06/2014 
 

 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració:  

El present Pla d’Acció, com l’anterior, parteix dels objectius establerts a l’any 2014 amb la signatura del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i segons el Pla estratègic i els objectius definits per 
l’Associació de Pelai Centre i Rodalies. La Junta Directiva farà el seguiment de les accions que aniran 
dirigides a comerciants i vianants. 

 
Data d’aprovació del Pla d’acció: 26 Juny 2017 
 
Vigència del pla d’acció: 2017 
 

Personal implicat: Junta Directiva 

 
 

3. DIAGNOSI 

 
L’Associació des de l’any 2014, any que vam signar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, ja va 
realitzar un pla d’acció de dos anys de vigència. 
 
Aquest any 2017 prioritzem el tema de les energies renovables per motius ambientals i econòmics i 
seguim apostant per treballar en xarxa amb altres associacions. 

 
 

4. FINALITAT 

 
La finalitat i  prioritat d’aquesta associació continuar treballant per garantir aquesta sostenibilitat. 

 

 

mailto:gerencia@pelaicentre.barcelona
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Conveni de Col·laboració amb Factor Energia 

Objectiu/s:  

 

Sensibilitzar del bé comú i del respecte al medi ambient a través de diferents campanyes que vetllin 
per: 

- L’estalvi energètic 

 

Breu descripció:  

 
L’Associació de Pelai Centre i Rodalies forma part de Barcelona Oberta, Unió d’Eixos Turístics, i 
Barcelona Oberta juntament amb Factor Energia han signat un conveni de col·laboració gràcies al 
qual ens podrem beneficiar de condicions especials: un estudi energètic gratuït tant d’optimització de 
potència com de finançament especial per a la il·luminació LED i bateries de condensació. 

www.factorenergia.com 

 

 
Beneficis esperats: 
 
_X_ Ambientals        
__   Socials     
_X_ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__     d’innovació 
__     de millora 
_X_   de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
3.7 / 4.3 / 4.6 
 

 

Persona o àrea responsable: Direcció Tècnica 

 

Calendari d’execució previst: 2on semestre de 2017 

 

Recursos humans i econòmics:  Direcció Tècnica 
 

Observacions:  

 

 

 
Indicador/s: Nº visites als establiments /Rati de conversió amb factor energia. Els establiments 
Associats són 16 

 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:  50% d’associats 
 
 

http://www.factorenergia.com/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ:  Sensibilitzar per tal de reduir i millorar la gestió dels residus 

Objectiu/s:  
 

- Sensibilitzar pel bé comú el respecte amb el medi ambient: 
 
1.- Reducció del consum de les bosses de plàstic 
2.- La coordinació de la brossa i la correcta selecció de residus. 

 
 

Breu descripció:  
 

Els destinataris de la campanya seran els comerços i serveis del carrer Pelai, Plaça Universitat i 
carrer Bergara que estiguin associats. 

Es treballarà per insistir en la substitució de les bosses de plàstic aprofitant que per Llei s’han de 
cobrar.  

Farem difusió de les diferents campanyes fomentades per l’administració, altres entitats locals i 
entitats privades, per fomentar una gestió sostenible. 

 

 
Beneficis esperats: 
 
_x_  Ambientals        
__    Socials     
__    Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__   d’innovació 
__   de millora 
_x_ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.5 / 5.8 / 5.9 / 5.10 
 

 

Persona o àrea responsable: Junta Directiva 

 

Calendari d’execució previst:  2on semestre del 2017 

 

Recursos humans i econòmics: Tot l’equip 
 

Observacions:  

 

 

 

 
Indicador/s:  
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
 
 

 

 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  
 

 

   5  

 

5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ:  Treballar projectes comuns en xarxa amb altres Associacions 

Objectiu/s:  
 

- Optimitzar recursos i crear projectes i accions que fomentin la participació dels diferents 
agents del territori. 

 
 

Breu descripció:  
 

A través del treball en xarxa es poden aconseguir millores i treballar per interessos comuns en el 
territori. Es per aquest motiu que des de l’Associació existeix la voluntat de treballar amb altres 
entitats i es participa de forma activa en els diferents grups tant públics com privats. 

 

 
Beneficis esperats: 
 
__   Ambientals        
_x_ Socials     
__   Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__   d’innovació 
__   de millora 
_x_ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.10 / 5.5 / 6.3 / 7.10 / 9.5 / 9.6 / 9.9 
 

 

Persona o àrea responsable: Junta Directiva 

 

Calendari d’execució previst:  2on semestre del 2017 

 

Recursos humans i econòmics: Tot l’equip 
 

Observacions:  

 

 

 

 
Indicador/s: Participació en projectes externs (reunions, acte, presentacions, etc..) 

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

 

 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  

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 1r any 2n any 

Conveni de col·laboració amb Factor Energia Nº visites als establiments  
Rati de conversió amb factor energia 
El nº d’establiments  que fan l’estudi 
energètic serà de 16 associats 

 

50% associats 

   

Sensibilització per reduir i millorar la gestió de 
residus 

 

Seguiment campanyes tant internes 
com externes. 

Rati de comerços i serveis que ha 
eliminat les bosses de plàstic 

 

 

50% comerços  

   

Treballar projectes comuns en xarxa amb altres 

Associacions  

Nº de projectes externs 

Reunions, actes, conferències 

    



  

 

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 

 

Sector Restauració i hoteler 

Participem a Barcelona Oberta i Turisme de Barcelona 

 

 

9. OBSERVACIONS 

 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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ORIENTACIONS PER OMPLIR AQUESTA FITXA-RESUM 

 
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

Indiqueu les dades de contacte que desitgeu que coneguin els altres signants. Podeu incloure 
adreça, telèfon, web i persona de contacte.  
 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ 

Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés. 
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes, 
etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? Expliqueu breument el procés que 
heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau d’implicació dels membres de 
l’organització, eines utilitzades...). 
 

3. DIAGNOSI 
En quin estat es trobava l’organització en temes de sostenibilitat. Quins són els motius que us han 
portat a elaborar el pla d’acció. 
 

4. FINALITAT 
Indiqueu quina és la finalitat d’aquest pla d’acció. 
 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
Ompliu una graella per a cada actuació que contempla el vostre pla d’acció, fent les còpies 
necessàries. 
Concreteu cada actuació, referenciant a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat va associada (indiqueu només números), i expliqueu breument en què consisteix.. 
Registreu els noms dels responsables de l’execució i/o el seguiment i el calendari d’execució 
previst. 

 

6. AVALUACIÓ 
Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment dels 
objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun d’aquests indicadors. 
Anualment, heu d’enviar la graella actualitzada a la Secretaria de Barcelona + Sostenible.  

 

7. DADES DEL PLA D’ACCIÓ 

Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés. 
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes, 
etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? 
Expliqueu breument el procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau 
d’implicació dels membres de l’organització, eines utilitzades...). 
 

8. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Quin o quins dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat focalitza el vostre pla 
d’acció? Marqueu el número corresponent als objectius i a les línies d’acció en les quals us centreu 
principalment. Consulteu el Comprimís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les correspondències 
numèriques. 
 

9. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA 

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

10. OBSERVACIONS 

Altres comentaris o aclariments sobre el pla. 


