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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Nom: Agrupación de comercio de calzado de Barcelona y Provincia 
 
Breu descripció: El gremi de comerciants de calçat de Barcelona i provincia, és una organització 
empresarial sense ànim de lucre que defensa i representa els interessos de les empreses asociades. 
Els dos àmbits basics d´actuació són: la defensa i representació d´interessos i la prestació 
d´assessorament i serveis a les empreses associades 
 
Dades de contacte:  
Vía Laietana, 32 3º dpho 82  08003 Barcelona 
telèfon 933105088, mòbil  648942064  
Correu electrònic: ana@agrupcalzado.com 
 
 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 28 de juny de 
2017 
 
 
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 
Breu descripció del procés d’elaboració: S´han pensat diferents accions per promoure la 
sostenibilitat, donant la possibilitat que cadascú dels nostres agremiats en pugui tria una o la totalitat, 
deixant la possibilitat de que proposin una pròpia.  
 
 
Data d’aprovació del Pla d’acció: 29/06/2017 
 
Vigència del pla d’acció: Fins a 31 de desembre 2017  
 
Personal implicat:  Secretària General de l´entitat i els membres de la Junta 
 
 
3. DIAGNOSI 

 
Molts dels nostres agremiats, duen a terme algunes accions sostenibles, però desconeixen unes altres, 
que poden ajudar al consum responsable. Des de el gremi volem fomentar-les. 
 
 

4. FINALITAT 

 
Que els nostres agremiats s´impliquin en les accions per millorar el medi ambient, per fer mes 
sostenible la nostra ciutat i a la vagada el nostre planeta. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ:  Entrega bosses reutilitzables/reciclables.  

Objectiu/s:  
Canvia les bosses de plàstic per bosses reciclables o reutilitzables. 
 
 
 
Breu descripció:  
S´ha enviat a tots el comerços el rètol de les bosses de plàstic no són gratis, que no les pagui el medi 
ambient, i una circular informativa argumentant la importància de la retirada de les bosses de plàstic i 
la implantació de bosses reutilitzables/reciclables. 
 
 
 
Beneficis esperats: 
 
_x_ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

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

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.9, 5.3, 5.8, 5.10,  
 
 
Persona o àrea responsable:  Ana Mª Maside López 
 
Calendari d’execució previst: A partir de que el agremiat accepti aquesta proposta, es revisarà el 
mes de desembre 2017. 
 
Recursos humans i econòmics:  
El cost de la substitució anirà a càrrec del propietari de l´establiment 
 
Observacions:  
Es realitzaran trucades telefòniques durant el mes de desembre per saber si el botiguer ha realitzat la 
adequació. 
 
 
Indicador/s:  
Nº de comerços adherits (substitució de les bosses de plàstic per bosses reciclables o reutilitzables) 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:  
Què totes les botigues associades realitzin aquests canvis 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: ESTALVI ENERGÈTIC 

Objectiu/s:  
Què l’establiment modernitzi la il·luminació per bombetes més eficients 
Que comprovin si la potencia contractada es la correcte 
 
 
Breu descripció:  
Què l’establiment canviï les bombetes antigues i que les substitueixi per bombetes LED que són de 
baix consum i tenen una vida útil més llarga. 
Establir bon hàbits energètics (ex: apaga els ordinadors quan les botigues estiguin tancades). 
Comprovar si la potència contractada és la correcte. 
 
 
 
Beneficis esperats: 
 
_x_ Ambientals        
__ Socials     
_x_ Econòmics   
 

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

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
3.7, 4.3, 4.5 
 
Persona o àrea responsable: Ana Mª Maside López 
 
Calendari d’execució previst:  
A partir que l´agremiat accepti la proposta, es revisarà el mes de desembre 2017. 
Recursos humans i econòmics:  
Si la valoració tingues cost aniria a càrrec de l´establiment. 
Observacions:  
Es realitzaran unes trucades telefòniques durant el mes de desembre per a saber si el propietari de la 
botiga ha realitzat la adequació. 
 
 
 
Indicador/s: 
Nº de comerços adherits 
Nº establiments que revisen i/o canvien la potència contractada.  
Es realitzaran unes trucades telefòniques durant el mes de desembre per a saber si el propietari de la 
botiga ha realitzat la adequació. 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
Que el 50% dels comerços adherits revisin la potència contractada. 
Que el 20% dels comerços adherits canviïn la lluminària 
 
 
 
 

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 

Entrega bosses reutilitzables/reciclables. Nº de comerços adherits 100% 50%   

Estalvi energètic 

Nº de comerços adherits 
 

50%    

Nº establiments que revisen i/o 
canvien la potència contractada.  
 

Que el 50% dels 
comerços 
adherits revisin la 
potència 
contractada 

   

Nº de comerços que canvien la 
lluminària  

Que el 20% dels 
comerços 
adherits canviïn la 
lluminària 

   

      

      



  

 
 
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 

 
 

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. 
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