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ASBAC, Associació de Botiguers
d’Animals de Companyia
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1. Dades de l’organització
Nom:

ASBAC (Associació de Botiguers d'Animals de Companyia)

Breu descripció:

ASBAC, representa i defensa els interessos professionals del col·lectiu que
comercialitza i es dedica a la venda d’animals de companyia, els seus
complements i accessoris. Defensa el sector del intrusisme, i la venda il·legal i
fraudulenta d’animals. Realitza accions de comunicació i campanyes de
conscienciació mediàtica sobre la tinença responsable, per donar prestigi i
professionalitat al sector; i també accions formatives dirigides als comerciants
o empleats impartint un curs propi de cuidador segons el que estableix l’actual
legislació.

Dades de contacte:

C/Londres, 96, pral-2ª - 08036 Barcelona
Telèfon: 932 023 141
Email: asbac@asbac.org
Web: www.asbac.org

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

15/06/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Desprès de la participació i adhesió al programa l’any passat, es redacta un nou Pla per aquest any i
consensuat amb tots els membres de la Junta Directiva amb la implicació i col·laboració de tots els
socis de la ciutat de Barcelona.
Data de publicació del Pla d’acció:

20/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/fil
es/documents/plans/1500.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Al 2017, ASBAC es va adherir al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, i va signar l’acta
de compromís per treballar per aconseguir una ciutat més sostenible. L’entitat vol continuar treballant
en aquesta línea.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
A ASBAC, contem amb botigues moltes ja conscienciades i motivades per tenir cura del medi ambient,
i volem fer la nostra petita aportació reduint el consum de materials i mantenint un consum
responsable. Mantenim el compromís adquirit al 2017.

1

Logotip
organització

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Consum Conscient


Objectius:

Reduir el consum d’aigua i llum de les
botigues, i estalviar energèticament
Reduir el consum de plàstic.



Breu descripció:

Des de l’Associació s’informarà periòdicament de com es pot controlar la despesa
del consum de l’aigua (amb cisterna de doble descarrega, dosificador, etc.), i la
despesa de l’energia (instal·lació tarifa nocturna, canviar les bombetes
incandescents per leds, instal·lar cartell de tancar la porta per controlar la
despesa de calefacció-refrigeració, apagar correctament monitor i ordinador
quan no s’utilitzi, etc.), a més de fer difusió de la guia d’eficiència energètica
“Rehabilita’m, fes-me eficient i saludable” de l’Ajuntament de Barcelona, i reduir
el consum de plàstic. ASBAC farà una campanya de comunicació als seus socis
(mitjançant circulars, pàgina web i newsletter) i al consumidor en general
(mitjançant pàgina web i newsletter), amb consells pràctics per estalviar i reduir
el consum d’aigua i llum als establiments.

Més informació (enllaç):

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/rehabilit
am_fes_me_eficient_saludable.pdf

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.3, 4.5, 4.9, 6.9
Persona o àrea responsable:

Personal d’establiments d’animals de companyia.

Calendari d’execució previst:

01/01/2018 a 31/12/2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal d’establiments d’animals de companyia dins les
seves tasques.
Seguir uns consells pràctics reduirà el consum energètic.

Observacions:

Indicador/s:

Número de botigues adherides a l’acció
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5.2 Nom de l’actuació: Pinsos ecològics
Objectius:

Donar a conèixer i promoure el pinso ecològic

Breu descripció:

Fomentar la venda de pinso ecològic.
Donar a conèixer el pinso ecològic com a opció al pinso més comercial.
Començar a oferir sota demanda i anar introduint progressivament.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
3.5, 5.2, 5.4, 9.9

Persona o àrea responsable:

Personal d’establiments d’animals de companyia

Calendari d’execució previst:

01/01/2018 a 31/12/2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal d’establiments d’animals de companyia dins les
seves tasques.

Observacions:

Informar-se del beneficis d’un pinso més ecologic..

Indicador/s:

Número de botigues adherides a l’acció

5.3 Nom de l’actuació: L’adopció és una altre opció
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Objectius:

Promoure des de les botigues l’adopció
d’animals de companyia.

Breu descripció:

Les botigues de venda de complements d’animals s’ofereixen a col·laborar amb
l’adopció d’animals, amb una campanya de comunicació als seus socis
(mitjançant circulars, pàgina web i newsletter) i al consumidor en general
(mitjançant pàgina web i newsletter), promovent l’adopció d’animals de
companyia amb missatges sensibilitzadors. Cal tenir l’autorització de l’Oficina de
Protecció del Animals de l’Ajuntament de Barcelona, amb qui ASBAC ja està
treballant conjuntament.

Més informació (enllaç):

http://www.asbac.org/

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.3, 9.1, 9.6, 10.1

Persona o àrea responsable:

Personal d’establiments d’animals de companyia

Calendari d’execució previst:

01/01/2018 a 31/12/2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal d’establiments d’animals de companyia dins les
seves tasques.

Observacions:

Primerament, continuar les converses amb la Oficina de
Protecció dels Animals de lAjuntament de Barcelona per
obtenir l’aprovació d’aquesta campanya.

Indicador/s:

Número de botigues adherides a l’acció
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data:

1r any
Data:

Consum Conscient

Num de botigues adherides a l’acció

20%

1 botiga

5 botigues

Pinsos ecològics

Num de botigues adherides a l’acció

10%

0 botiga

2 botigues

L’adopció és una altre opció

Num de botigues adherides a l’acció

20%

0 botiga

5 botigues

2n any
Data:
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7. 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

8. Col·laboracions i treball en xarxa

9. Observacions
El nostre sector ja de per sí està sensibilitzat amb la necessitat de tenir cura del medi ambient, motivat
amb els beneficis de separar els residus i reciclar, i amb forta consciencia ecològica.
ASBAC compta amb diversos elements de comunicació per fer difusió del pla d’acció: página web,
newsletter, circulars, activitats, etc.), amb els que podem arribar directament als botiguers.
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