
Benvolgudes, benvolguts,

Per fer de Barcelona una ciutat de més qualitat ambiental i millor per 
a les persones que hi vivim, la implicació del comerç i altres activitats 
econòmiques és imprescindible. 

Durant el 2017, més de 4000 activitats econòmiques es van adherir a la 
xarxa Barcelona + Sostenible i s’han sumat a accions de sostenibilitat 
que s’adapten al seu negoci. Establiments de tota mena estalvien 
aigua i energia, ajuden els seus clients a disminuir els residus plàstics, 
col·laboren amb programes de tutela a persones grans, participen en 
camins escolars o altres iniciatives de millora socioambiental, guanyant 
un merescut prestigi pel seu compromís amb la comunitat. A més, tots 
aquests establiments gaudeixen del benefici fiscal de la reducció del 
10% del preu públic de recollida de residus el 2018. 

Si encara no ho has fet, tu també pots implicar-te amb la sostenibilitat 
de Barcelona i demostrar la teva responsabilitat social i ambiental. Posa’t 
en contacte amb la teva associació, gremi o col·legi professional i podràs 
recuperar el benefici fiscal el 2019.

Fins al 31 de desembre 
del 2017 el vostre negoci 
va gaudir d’una reducció 
del 10 % del preu públic 
de recollida de residus 
com a reconeixement 
per la vostra contribució 
a l’Acord Cívic per 
una Barcelona Neta i 
Sostenible, actualment 
ja extingit.

Si voleu més informació, podeu contactar amb la vostra entitat 
o trucar gratuïtament al telèfon de Barcelona Informació 010.
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Aquesta carta li ha estat enviada per l’Ajuntament de Barcelona, responsable del tractament de les seves dades personals. Li comuniquem que 
aquestes dades seran tractades per gestionar el preu públic de la recollida de residus, complint amb les obligacions previstes per la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Tret d’obligació legal, les seves dades no seran cedides a tercers. Pot exercir els 
seus drets d’accés, rectificació, supressió, d’acord amb les previsions normatives. Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajunta-
ment de Barcelona: delegat_proteccio_dades@bcn.cat. Més informació al web www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Fem una 

Què heu de fer per sumar-vos a Barcelona + Sostenible?

Què ofereix Barcelona + Sostenible?

Podreu beneficiar-vos 
de la reducció l’any 
vinent si abans del 30 
de juny d’enguany us 
sumeu a les accions 
de sostenibilitat 
que us proposi la 
vostra associació, 
gremi o organització 
professional.

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

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

Implementeu les 
accions durant l’any i 
obtindreu els beneficis 
fiscals l’any següent. 
Aquest procés  es 
repeteix anualment.

+
30
JUNY

Una xarxa on compartir l’interès social i ambiental amb tots els 
agents ciutadans (empreses, universitats, escoles, associacions).

Flexibilitat, amb  actuacions molt diverses i adaptades a la realitat 
i especificitat de cada entitat, empresa o comerç. Cadascú decideix 
voluntàriament en quins àmbits intervenir.

Acompanyament, assessorament i recursos per al 
desenvolupament de les activitats.

Visibilitat i comunicació de la tasca social i ambiental de les 
empreses i professionals.

Beneficis fiscals: 10% de reducció del preu públic de recollida de 
residus comercials i industrials assimilables a municipals.


