PLA D’ACCIÓ
B+S
Indidogs

1. Dades de l’organització
Nom:

Indidogs

Breu descripció:

Som una botiga especialitzada en alimentació natural i de proximitat per animals de
companyia.

Dades de contacte

Travessera de Gràcia 216, 08024
931157212
indidogs@outlook.es
www.indidogs.com

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

dimarts, 8 / octubre / 2019

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
En el moment de signatura d’adhesió a Barcelona + sostenible tot l’equip va compartir les iniciatives que ja
estaven duent a casa i a la botiga. D’aquesta manera a través de reunions periòdiques es va treballant amb
la sensibilització de l’equip i en la promoció de bones pràctiques sostenibles. Amb la redacció del pla d’acció
volem recollir tant les diferents activitats que volem promocionar com projectes nous en valors sostenibles
per al nostre entorn i per la ciutadania.
Data de publicació del Pla d’Acció:

Feu clic per escriure una data.

Vigència del Pla d’Acció:

2019

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:
En al nostre petit comerç de barri actualment separem als residus , fomentem la adopció d’animals
abandonats i fomentem al consum de productes de proximitat.
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Propòsit principal del Pla d’Acció:
Promoure el comerç de proximitat com a exemple de sostenibilitat.
Difondre valors de sostenibilitat entre la ciutadania.
Compartir i potenciar als valors sostenibles entre l’equip.

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Il·luminació amb tubs LED del magatzem

Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir al consum energètic, la generació
de residus i l’emissió de calor.

Breu descripció:

Els tubs LED redueixen la contaminació lumínica i no contenent gasos com als tubs
fluorescents que fan servir gasos com a vapor de mercuri, que són altament
perillosos per al medi ambient i fins i tot per a l'ésser humà. A més, els tubs LED
tenen una durada més llarga, no generen calor (80% de l’energia que consumeix es
converteix en llum) i consumeixen menys energia.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3.7, 4.3, 4.5

Persona o àrea responsable:

Daniel Riquelme Guzmán.

Calendari d’execució previst:

2019

Recursos humans i/o econòmics:

Una persona per la instal·lació i 50€ de pressupost

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.
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Indicador/s:
Estalviament de la meitat de la despesa del consum elèctric del magatzem.

2. Nom de l’actuació:

Productes naturals i de proximitat

Objectius d’aquesta
actuació:

Aconseguir un consum responsable en
l’alimentació i complements dels
animals domèstics.

Breu descripció:

Al fomentar el consum de productes de proximitat volem ajudar a reduir als costos de
producció suprimint intermediaris i reduir als costos derivats del transport a llarga
distància (magatzem, envasat i combustible). A més contribuïm a reduir les missions
de CO2 a l’atmosfera. També d’aquesta manera afavorim l’economia local recolzant
els petits negocis familiar agraris i ramaders.
Alhora volem fomentar l’alimentació natural i ecològica dels nostres animals amb
productes certificats oficialment.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3.5, 5.4, 10.5

Persona o àrea responsable:

Daniel Riquelme Guzmán

Calendari d’execució previst:

2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Indidogs

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.
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Indicador/s:
Augment de les vendes de productes de proximitats i naturals vers la resta.

3. Nom de l’actuació:

Bosses compostables.

Objectius d’aquesta
actuació:

Minimitzar la petjada ecològica a sobre
el planeta.

Breu descripció:

Les bosses compostables vers les bosses de plàstic estan compostes de matèria
orgànica que es desintegra biològicament sense deixar residus tòxics visibles i es
converteix en comport orgànic. Per això volem fomentar el seu ús per conscienciar
la ciutadania sobre la generació de residus i el seu impacte al medi ambient.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.8 10.7

Persona o àrea responsable:

Daniel Riquelme Guzmán

Calendari d’execució previst:

2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Indidogs i 300€ de pressupost

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.
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Indicador/s:
Augment de l’ús de les bosses compostables vers les de plàstic.

4. Nom de l’actuació:

Festa dels animals.

Objectius d’aquesta
actuació:

Gaudir de les activitats organitzades per
als gossos i de les mostres del producte
del comerç.

Breu descripció:

Promoure l’adopció dels animals que estan a les gosseres o protectores vers la
compra animal per així donar una bona llar a l’animal. Disminuir els animals
abandonats i conscienciar de la tinència responsable.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació: De continuïtat

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.3, 9.1

Persona o àrea responsable:

Daniel Riquelme Guzmán

Calendari d’execució previst:

2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip Indidogs 2000€ l’any

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
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Adopció d’animals.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Il·luminació amb tubs LED del magatzem

Estalviament de la meitat de
la despesa del consum
elèctric del magatzem.

Valor actual
Data: Feu clic per
escriure una data.

Fluorescents
normals

Valor esperat al
cap d’un any:

Fluorescents LED

Augment de les vendes de
productes de proximitats i
naturals vers la resta.

30%

50%

Augment de l’ús de les
bosses compostables vers les
de plàstic.

Bosses de plàstic

Bosses
compostables

Festa dels animals.

Adopció d’animals.

2

10

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.

Productes naturals i de proximitat

Bosses compostables
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Valor assolit
Data 1r any: Feu
clic per escriure
una data.

Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.

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

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

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

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

Feu clic per
escriure text.

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.
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