PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació de Comerciants de
l’Eix de Sant Andreu

1. Dades de l’organització
Nom:

Associació de Comerciants de l’Eix de Sant Andreu

Breu descripció:

L'Eix Comercial de Sant Andreu és la unió de moltes associacions de comerciants on
un dia es van unir amb l'arribada dels centres comercials. Principalment treballem pel
comerç de proximitat físic a peu de carrer, per fer més viu, alegre, segur i posar Sant
Andreu de Palomar, al mapa de Barcelona. Un dels reptes és dinamitzar la zona
comercial per tenir els carrers plens de gent passejant tot gaudint i donant a conèixer
aquest poble amagat dins els barris de Barcelona. Un poble amb el seu comerç de
proximitat, els seus artesans, músics, artistes, entitats culturals, punts turístics.....
Donar serveis el nostre associat perquè cada dia sigui més visible, professional,
sostenible...
Que aquest motor econòmic, on ens dóna vida, seguretat, feina..... no pari
"No hi ha barri sense comerç, no hi ha comerç sense barri"

Dades de
contacte

Mateu Ferran, 4
933 462 370
info@eixsantandreu.com
www.l-eix.com

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

dimarts, 7 / febrer / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Un cop reunits amb Barcelona més sostenible i amb la voluntat de fer un Eix amb un comerç més sostenible,
es va proposar de fer dues accions.
1) Disminuir les bosses de plàstic dins en el comerç de proximitat i restauració tot repetint una antiga
campanya de fer bosses plegables. Al llarg de l'any es realitzaran diferents campanyes on es regalaran
bosses plegables per consciencia a la gent que porti sempre a sobre i dir, NO gràcies quan li ofereixin una
bossa de plàstic. Amb l'ajuda del ciutadà farem aquesta gran reducció de bosses de plàstic.
2) Fer una campanya d'estalvi energètic tot ajudant a l'empresari a reduir una de les grans despeses i a
l'hora, ser més sostenibles. Facilitarem unes fitxes on el comerciant podrà fer-se ell mateix un primer
diagnosi de com estan els seus indicadors. Des de l'Eix, facilitarem l'assessorament de professionals on
seran assessorats per realitzar aquest nou estalvi.

Data de publicació del Pla d’Acció:

dimecres, 26 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

La vigència d’aquest pla esta previst fins a desembre 2020

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2017 i Pla d’Acció 2018
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3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Tot i haver reduït molt el consum de bosses de plàstic, avui en dia encara se'n genera massa i aquest any
des de l'Eix Comercial de Sant Andreu, farem bosses. Unes bosses plegables per portar dins les bosses,
motxilles, carteres...de tal manera que si de cop entres per necessitat a qualsevol comerç a comprar
qualsevol producte, no hagis de comprar, demanar o utilitzar una bossa de plàstic perquè sempre portes la
teva bossa. Acostumar a la gent a dir, Bossa no, Gràcies!
Una de les despeses més altes que té qualsevol empresari, és la factura energètica, per aquest motiu,
aquest any farem una campanya de "millorar el rendiment energètic".

Propòsit principal del Pla d’Acció:
El propòsit principal és ajudar a la reducció de les bosses de plàstic en aquest consum diari i que tot
empresari pugui millorar el seu rediment energètic) Ser tots més sostenibles.

4. Descripció de les actuacions
Bossa no, gràcies!

1. Nom de l’actuació:
Objectius
d’aquesta
actuació:

Ajudar a reduir del tot les bosses de
plàstic a l’hora d’anar a comprar.

Breu descripció:

A través de campanyes i al llarg de l'any, es farà repartiment de bosses plegables per
conscienciar a la gent que la porti sempre sobre. Dins la bossa de mà, a la motxilla, al
cotxe.... A la nostra revista es publicaran articles per conscienciar a la gent que hem
de col·laborar en aquesta reducció de plàstic que no ens porta enlloc i tant mal que
fa al medi ambient.

Més informació
(enllaç):
Beneficis
esperats:

www.l-eix.com

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
5.1, 5.8 i 9.3
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Persona o àrea responsable:

Pròsper Puig

Calendari d’execució previst:

Juliol 2019 fins a desembre 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Els recursos humans seran la dinamitzadora i voluntaris de la
junta de la mateixa entitat i la compra de bosses plegables.

Observacions:

A través de campanyes i al llarg de l'any, es farà repartiment
de bosses plegables per conscienciar a la gent que la porti
sempre sobre dins la bossa de mà, a la motxilla, etc. Esperem
que la gent s'acostumi a portar sempre una bossa plegable a
les bosses, cotxes, motxilles, etc. Que agafi el cistell, el carro
de compra o la bossa plegable que regalarem abans d'anar a
comprar, perquè un cop feta la compra, quan el comerciant li
pregunti si vol una bossa, aquest digui No gràcies! A la nostra
revista es publicaran articles per consensuar a la gent que
hem de col·laborar en aquesta reducció de plàstic que no ens
porta enlloc i tant mal que fa al medi ambient.

Indicador/s:
Esperem tenir uns beneficis de la màxima reducció en consum de bosses de plàstic. Arribar a que el
comerciant no hagi de comprar més bosses pel client.

2. Nom de l’actuació:

Millorar el rendiment energètic

Objectius
d’aquesta
actuació:

Que tot establiment comerciant tingui
un càlcul del seu consum energètic per
sapiguer quant consumeix i d’aquest
consum, si en fa un bon ús de l’energia
consumida. Seguint unes taules, sabrà si
bo, es millorable o dolent .

Breu descripció:

Fer difusió entre tots els associats de l’Eix Comercial de Sant Andreu, de la Campanya
“Millorar el rendiment energètic” tot fent visites personalitzades i enviant informació
per correu electrònic de la documentació facilitada per Barcelona mes sostenible i
Barcelona Comerç perquè ells mateixos es facin un primer càlcul d’indicador. Tot
seguit, els facilitem assessors professionals per mirar cada cas on els ajudaran a
millorar el consum energètic.

Més informació
(enllaç):

www.l-eix.com
Consulta les fitxes d’estalvi i eficiencia energética en comerços
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Beneficis
esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta
actuació?
4.3, 4.5 i 9.3

Persona o àrea responsable:

Rut Sans

Calendari d’execució previst:

Juliol 2109 a desembre 2020.

Recursos humans i/o econòmics:

Els recosos humans seran la dinamitzadora de la mateixa
entitat i l'assessorament extern personalitzat pell soci que ho
sol·liciti.

Observacions:

Es farà difusió d’un programa molt interessant i útil per ells
com empresa i particular on de ben segur que tots es faran
una primera valoració per veure quins indicadors tenen i tot
seguit ser assessorats per professionals amb l’objectiu de ser
més sostenibles i poder reduir la facturació.

Indicador/s:
Donarem informació els quasi 200 associats que mes tard farem una valoració conjunta amb els propis
comerciants tot visitant-los i fent un assessorament extern per millorar el seu estalvi energètic.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Bossa, NO gràcies!

Millorar el rendiment energètic

Indicador

Valor actual
Data: juny 2019

Valor esperat al
cap d’un any:

25%

100%

20%

100%

Esperem tenir uns beneficis
de la màxima reducció en
consum de bosses de plàstic.
Arribar a que el comerciant
ho hagi de comprar més
bosses pel client.
Donarem informació els
quasi 200 associats que mes
tard farem una valoració
conjunta amb els propis
comerciants tot visitant-los i
fent un assessorament
extern per millorar el seu
estalvi energètic.
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Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

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
Actualment l'Associació de Comerciants de l'Eix de Sant Andreu està col·laborant amb els programes
Radars, Camí escolar, Barcelona més sostenible.
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