PLA D’ACCIÓ
B+S
FUNDACIÓ BARCELONA
COMERÇ

1. Dades de l’organització
Nom:

Fundació Barcelona Comerç

Breu descripció:

És una entitat sense afany de lucre que treballa per a crear projectes i activitats
orientades a afavorir el ple desenvolupament del comerç de proximitat a Barcelona
en els ordres social, econòmic i cultural. De la mà dels seus membres associats, els
eixos comercials, representem a més de 25.000 comerços de tota la ciutat.

Dades de contacte

C/Ferlandina, 25. 08001- Barcelona
934 43 63 46
fundacio@eixosbcn.org
http://www.eixosbcn.org/

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:
La diagnosi s’ha elaborat amb el personal implicat a l’entitat: 4 treballadores i la dinamització dels 23 eixos
pertanyents a Barcelona Comerç. Les treballadores de Barcelona Comerç són les encarregades de desplegar
la iniciativa, així com de fer-ne el seguiment oportú.
Data de publicació del Pla d’Acció:

divendres, 28 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

31 de desembre de 2019

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’acció 2017 i Pla d’acció 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Barcelona Comerç ha desenvolupat en el seu recorregut vital, actuacions compromeses amb la
sostenibilitat de forma puntual entre els seus 23 eixos i els seus respectius equipaments, actuacions i
activitats. Actualment treballem per integrar el desenvolupament sostenible a tots els nivells de l’entitat. A
tall d’exemple des de l’any 2017, atorguem el Distintiu Q de Qualitat entre els seus comerços associats.
Des de Barcelona Comerç busquem generar una forma de treball més respectuosa amb el medi ambient i
reduir el nostre impacte del nostre entorn immediat. I aquest ha requerit un exercici de revisió i
autoconsciència per adaptar una gestió ambiental òptima.
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Propòsit principal del Pla d’Acció:
Millorar i actualitzar contínuament l’equipament de l’entitat, minimitzar l’impacte ambiental derivat de les
nostres actuacions i comprometre’ns amb la protecció i sensibilització ambiental de les activitats
organitzades tant des de Barcelona Comerç, com dels 23 eixos que l’integren. Això comporta promoure
l’eco-eficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió d’aquests serveis.
D’altra banda, un altre dels grans pilars que posem com a fita és fomentar valors de civisme i convivència,
així com desenvolupar el comerç de proximitat socialment responsable a la ciutat.

4. Descripció de les actuacions
Q de qualitat

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

Que tots els comerços associats tinguin
una correcta gestió ambiental i se’ls
reconegui amb un distintiu.

Breu descripció:

La Q Comerç de Qualitat (Qcq) és un segell que té com a objectiu principal destacar,
de manera independent i objectiva, aquells comerços que, a més de complir amb els
requisits previstos per les normatives vigents, tenen uns valors afegits que els fan
mereixedors d'aquesta singularitat.
A través d’un adhesiu fet expressament per a ser col·locat al vidre o a la part exterior
de l’establiment, es lloa una sèrie d’estàndards, un dels quals és si el comerç en
qüestió implementa una correcta gestió ambiental

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

http://www.comercdequalitat.cat/
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.1, 4.10,
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Persona o àrea responsable:

Fundació Barcelona Comerç

Calendari d’execució previst:

1-07-2017 a 30-06-2020

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
Nombre de comerços adherits: actualment són més de 400 comerços de tota la ciutat que col·laboren en
aquesta acció, i el nombre va en augment.

2. Nom de l’actuació:

Asessoria energètica

Objectius d’aquesta
actuació:

Oferir serveis d’assessoria a tots els
associats a l’organització perquè millorin
en termes d’eficiència energètica.

Breu descripció:

Posem gratuïtament a l’abast dels eixos comercials de Barcelona Comerç un equip
d'assessors especialitzats en energia elèctrica i gas. Aquests analitzen gratuïtament la
despesa i elaboren una proposta d’estalvi en el subministrament elèctric i de gas,
assessorant en les actuacions a realitzar i recolzant la gestió i execució de les millores.
Les botigues associades a qualsevol dels 23 eixos que conformen Barcelona Comerç
poden optar als següents serveis:
-Anàlisi del contracte, tan de llum com de gas, per conèixer si és el més avantatjós per
al perfil de consum i si s'ajusta al context actual de preus, amb l'objectiu d'optimitzar
la despesa.
-Conèixer si la comercialitzadora està facturant un preu segons el BOE, sense afegir
càrrecs extres.
-Anàlisi de la potència elèctrica contractada per conèixer si s’ajusta a les necessitats
productives del comerç, per maximitzar l’estalvi

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

http://www.eixosbcn.org/cat_noticias_detalle.html?Id=668#.XRS9CFIzbIU
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics
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d’innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5, 10.4

Persona o àrea responsable:

Fundació Barcelona Comerç

Calendari d’execució previst:

1-02-2019 a 30-06-2020

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
Nombre de comerços que sol·licitin el servei. En aquest cas, com que és un servei molt recent el nombre de
sol·licituds no és significatiu.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Q DE QUALITAT

Nombre d’adhesions

Assessoria energètica

Sol·licituds d’assessories

Valor actual
Data: juny 2019

Valor esperat al
cap d’un any:

372

500

5

100

5

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
Fundació Barcelona Comerç i la CECOT han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de
complementar l’oferta de serveis que la Fundació ofereix als vint-i-tres Eixos comercials que la conformen.
El servei d’assessoria energètica depèn d’aquest acord.
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