FINALITZACIÓ DE L’ACORD CÍVIC
I SUBSTITUCIÓ PEL PROGRAMA BARCELONA + SOSTENIBLE
Informació adreçada les activitats econòmiques de Barcelona que vulguin contribuir a la millora
de la sostenibilitat a la ciutat
Si fins ara heu tingut una reducció del 10% del preu públic de recollida de residus per l’Acord
Cívic, i aquest any 2018 no l’heu tingut, podeu recuperar-la en el futur si us impliqueu en
millores de sostenibilitat a través de la vostra associació, gremi o col·legi professional.
Què és l’Acord Cívic?
L’any 2000 l’Ajuntament de Barcelona va impulsar l’Acord Cívic per una Barcelona Neta i
Sostenible per treballar conjuntament en la implantació de la recollida selectiva comercial.
Gràcies als acords subscrits entre l’Ajuntament i les associacions de comerciants, gremis i col·legis
professionals, els negocis associats a aquestes entitats van gaudir d’una reducció del 10% del preu
públic de recollida de residus com a incentiu per la seva col·laboració.
L’any 2017 l’Acord Cívic va finalitzar i va ser substituït pel programa Barcelona + Sostenible.
Què és Barcelona + Sostenible?
Barcelona + Sostenible és la xarxa d’organitzacions de tot tipus que conjuntament construeixen
una ciutat responsable amb les persones i amb el medi ambient. Actualment formen part de la
xarxa més de 1000 entitats, empreses, centres educatius, universitats, equipaments i institucions
públiques.
Cada organització s’adhereix a la xarxa Barcelona + Sostenible signant el Compromís Ciutadà per
la Sostenibilitat i contribueix a la transformació de la ciutat amb les seves accions.
Per concretar la seva contribució al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, es proposa als
integrants de la xarxa Barcelona + Sostenible que facin un pla d’acció de sostenibilitat. Cada
organització elabora el seu pla amb les accions que s’adapten al seu àmbit de treball, a les seves
possibilitats i oportunitats.
Els establiments comercials, els serveis i els professionals, si ho desitgen poden sumar-se a la
xarxa Barcelona + Sostenible a través de la seva associació de comerciants, gremi o col·legi
professional. En comptes de fer un pla d’acció propi poden adherir-se a les accions de
sostenibilitat que els hi proposi la seva entitat i que s’adaptin al seu negoci.
Què heu de fer per sumar-vos a Barcelona + Sostenible?

Contacteu amb la vostra
entitat associativa i
comproveu que s’hagi unit
a la xarxa Barcelona +
Sostenible.

Adheriu-vos a les accions de
sostenibilitat que proposi
l’entitat i s’adaptin al vostre
negoci. Teniu temps de ferho fins al 30 de juny .

Implementeu les accions
durant l’any i podreu gaudir
dels beneficis fiscals l’any
següent. Aquest procés es
repeteix anualment.

Quin tipus d’accions de sostenibilitat duen a terme les petites empreses i els comerços de
Barcelona?
Les accions són molt diverses. Per exemple:





Compromís amb la comunitat: implicació en projectes socials, atenció a les persones amb
necessitats especials, contractació responsable.
Priorització de productes de proximitat i duradors.
Reducció del consum d’energia, aigua i matèries primeres, i minimització de residus.
Promoció d’una mobilitat i un transport de mercaderies més sostenible.

Per què és interessant formar part de Barcelona + Sostenible?
 Per impulsar mesures de sostenibilitat dins la pròpia organització, empresa o comerç.
 Per compartir bones pràctiques i desenvolupar projectes amb altres membres de la xarxa.
 Per ser part d’un col·lectiu implicat en la transformació de la ciutat.
Què ofereix Barcelona + Sostenible?
 Una perspectiva oberta. Es contemplen actuacions molt diverses, des de la promoció del
consum responsable fins a l’estalvi d’energia i recursos o el compromís amb la comunitat.
 Adaptació a la realitat i especificitat de cada entitat, empresa o comerç. Cadascú decideix
voluntàriament en quins àmbits intervenir.
 Visibilitat de la tasca social i ambiental que les entitats, empreses i comerços ja estan
desenvolupant.
Quins són els beneficis fiscals de Barcelona + Sostenible, vinculats a la correcta gestió de
residus?



10% de reducció del preu públic de recollida de residus comercials i industrials
assimilables a municipals.
Si us cal, dret a obtenir una Targeta d’usuari per utilitzar en els Punts Verds de Zona amb
una reducció sobre els preus públics de gestió de determinats residus. La reducció és del
50% en el cas d’empreses i del 100% en el cas d’entitats no lucratives.

Com s’ha informat de la transició de l’Acord Cívic a Barcelona + Sostenible?
Al llarg dels anys 2015, 2016 i 2017, l’Ajuntament der Barcelona ha anat informant tots els
implicats en l’Acord Cívic per tal de que es poguessin adaptar amb temps al nou programa. S’han
enviat comunicats, s’han realitzat diverses rondes de reunions informatives i sessions de treball
personalitzades amb totes les entitats que s’han mostrat interessades.
Addicionalment, el mes de maig de 2017 es va realitzar una tramesa postal adreçada a totes les
activitats econòmiques beneficiàries de la reducció d’un 10% del preu públic de recollida de
residus, informant sobre la finalització de l’Acord Cívic i els requisits i passos per adherir-se a
Barcelona + Sostenible a través de les seves entitats.
Si voleu més informació, podeu contactar amb la vostra entitat o trucar gratuïtament al telèfon
de Barcelona Informació 010.

