Proposta de Pla d'Actuació inicial

Associació AREA8
PRELIMINARS

El pla d'actuació de la ASSOCIACIÓ AREA8 s’emmarca en uns espais a cavall entre el port de
Barcelona y l’aeroport del Prat; entre L’Hospitalet de Llobregat i la Mar Mediterrània, un espai
on es trobem pols de activitat i de serveis amb un ecosistema natural únic a la Unió Europea.
Port de Barcelona, Aeroport de Barcelona-El Prat, Adif, Mercabarna, Fira de Barcelona, o el Pol
Biomèdic de L’H, amb el Polígon industrial de la Zona Franca, ZAL (I i II), Espai Aeroportuari,
PAEs del Prat de Llobregat, PAEs de L’Hospitalet de Llobregat, La Marina del Prat Vermell, el
D38; ocupant una superfície de mes de 6.000 ha, hi treballen mes de 75.000 persones, mes de
2.000 empreses, la meitat amb menys de 10 treballadors i viuen prop de 1 M de persones.
Amb aquet espai d’unes característiques úniques, ARE@8 es un projecte de Ass. AREA8,
promoguda per la AEPedrosa, que basat en tres àrees d’innovació (TECNOLÒGIA, SOCIALECONÒMICA, FORMACIÓ 4.0), planteja tres eixos vertebrals (CONNECTIVITAT, ENERGIA I
SOSTENIBILITAT) amb la finalitat de impulsar el repte del teixit empresarial que representa
INDUSTRIA 4.0, per assolir i aprofitar amb determinació les sinèrgies de les oportunitats i les
fortaleses existents i contribuir a la millora del model.
Els reptes que representen las millores en:
ü Mobilitat de les persones y la xarxa viaria i ferroviària de infraestructures amb les
connexions del Corredor del Mediterrani
ü Els ODS de Nacions Unides, especialment els referents a la Sostenibilitat Ambiental
ü El creixement econòmic des de la Responsabilitat Socialment Sostenible i Responsable
del Territori
ü La integració de Barri i Polígon en un mateix espai territorial del segle XXI
ü El desenvolupament sostenible de les infraestructures bàsiques: el DHC, la xarxa
d’energia, sanejament o telecomunicacions
ü La transformació digital dels sectors d’activitat presents, com: logística, transport,
emmagatzematge, comerç, navieras i transitaris, sector terciari, i d’altres.
ü La descarbonitzin de la Mediterrània
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La proposta inicial seria de posar en marxa tres projectes, un de béns, un altre de serveis i un
de responsabilitat social.
1. BICIEMPRESA AREA8
La proposta consisteix a posar a disposició dels socis i de les empreses de l'entorn un
nombre de bicicletes elèctriques:
a) gratuïtes (tresxsoci),
b) amb preu preferent (a partir de tres per als socis), 300€
c) amb un bon preu (no preferent) , per als no socis, 650€
El projecte pretén posar 500 bicicletes anuals al servei de les empreses / treballadors,
cada bicicleta amb un valor mínim de 1.200€.
El projecte estarà associat amb un informe de valoració de l'ús pel personal i el seu
impacte en:
Ø
Ø
Ø
Ø

Reducció de la petjada de carboni
Reducció de l'absentisme laboral
Augment de la productivitat i millora de l'ambient de treball
Compliment dels plans de mobilitat i ODS 2030

Que són d'utilitat en la memòria social de l'empresa i en el compliment d'objectius ISO
14000.
Per al desenvolupament del projecte seleccionarem un fabricant de bici elèctrica que
ens ofereixi una bicicleta d'uns 1.200 euros de preu venda.
Les bicicletes estaran vinculades a la formació vial i de PRL, a la “matriculació” i
pagament d'impostos i l'assegurança de bicicleta elèctrica.
S'estableix un compromís de quatre anys de manteniment del programa, passant a
partir del cinquè any a estar lliures d'ús i compromís pels usuaris.
Tanmateix una posada a disposició de patinets elèctrics per us de proximitat, del
mateix fabricant (si es possible) de les bicicletes elèctriques
Annexos al programa, es proposa la posada en marxa d'un sharing de Bici elèctrica que
assumeixi:
•
•
•
•

Formació a les empreses i treballadors en l'ús i circulació amb bicicletes
Integració de l'ús de les bicicletes dins de la PRL empresarial
Serveis de posada a disposició eventual de bici elèctrica
Manteniment del parc de bicicletes elèctriques

El Sharing seria una estació tipus SUMOSU, amb possibilitat de planta fotovoltaica de
subministrament elèctric i possibilitat d'ampliació del servei a motos, furgonetes i cotxes
elèctrics d'ús empresarial i d'oci per a empreses i treballadors.
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El programa estarà complementat amb l'oferta de patinets elèctrics per a ús de proximitat i
d'increment de la mobilitat, de tal manera que puguin estar al maleter dels cotxes d'empresa i
ser usats per als recorreguts d'última milla.
El programa tindrà un abast de quatre anys amb un objectiu últim de posada a disposició de
2.000 fins a 5.000 bicicletes y de 1.000 fins a 3.000 patinets elèctrics. Amb una inversió total
entre 3.000.000€ i 7.500.000€, per el programa total.
L'Associació invertirà entre 60.000 i 100.000€ en aquest programa, en el primer any de
posada en marxa, per un total entre 750.000€ i 1.575.000€ per el programa total

2. PANELL DE TRANFORMACIÓ DIGITAL/INDÚSTRIA 4.0

Es tracta de posar a disposició dels socis i de les empreses que tinguin interès, d'un panell de
diagnòstic de la situació de les empreses enfront de la transformació digital, la ciberseguretat i
la seva situació respecte a la implementació de recursos Indústria 4.0.
Una empresa s'encarregués d'elaborar un panell de preguntes i de visites personalitzades amb
l'objectiu d'emetre un diagnòstic de la situació de l'empresa/es i del seu potencial i mancances
en Indústria 4.0.
Es tractés d'un servei de complement per a aquells que ja afronten la transformació digital i un
servei de diagnòstic per a aquells que encara no ho han abordat.
El diagnòstic anirà acompanyat, si l'empresa ho sol·licita d'una proposta de pla de
transformació digital a desenvolupar entre les empreses i les seves assessories o amb els
serveis preferents de les nostres assessories.
Isabel Bellot, Directora de Transformació Digital i IT en múltiples sectors y empreses, seria la
persona encarregada de tutelar el programa i realitzar els informes.
L'Associació invertirà en 2019, la quantitat de 40.000€ en aquest programa, ampliables a
60.000€

3. TERRITORI SOCIALMENT SOSTENIBLE I RESPONSABLE (TS2R)

De la mà de empreses, fundacions i centres especials d’ocupació, i del nostre programa de
desenvolupament de TS2R posem en marxa un acord marc per a la implantació territorial, que
es benèfica dels projectes d'innovació social de aquestes, amb qui tindrem una proposta
d'acord marc per posar en marxa, entre d'altres:
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Ø PANELS DE ESPECIFICITAT DE LES EMPRESES
Amb aquesta eina, posem a la disposició del teixit empresarial un producte innovador
encaminat a ampliar la RSC de les nostres empreses.
El programa serà complementari de la implantació del TS2R que està definit dins dels
projectes de AREA8 i es considera prioritari en la implementació d'un retorn social i
sostenible del desenvolupament econòmic i empresarial.
Ø MOBILITZA-T,
Una aplicació que difondrà les entitats de voluntariat,(el voluntariat significa generació
de valor), participació activa i un motor a la restitució de drets de les persones en
situació de vulnerabilitat. Busquem participació del teixit empresarial a través d'oferta
d'accions de voluntariat que permetin al voluntari/a acostar-se a la realitat social i a les
necessitats que es deriven.
Ø CLUB RSC AREA8, la pertinença identifica les empreses socialment sostenibles i
responsables, amb plantejaments de cada empresa dins d'una entitat de valor
compartit
Ø OBSERVATORI AREA8, per a la posada en marxa de processos, projectes i iniciatives
d'innovació social, en suport a la integració de col·lectius amb capacitats específiques
o persones en risc d'exclusió.
Ø AREA8-SOCIAL BUSINESS FACTORY (A8-SBF), una aposta per l'emprenedoria inclusiu,
inclòs dintre del paraigües AREA8 BUSINESS FACTORY (A8BF)
Ø Projectes específics, referents a processos de digitalització de fons o de documents,
indicadors de retorn de la inversió en valor social i sostenibilitat (SROI), Finances
inclusives per als col·lectius amb discapacitats, etc ...
El pressupost d'aquests programa serà de 40.000€ en l’any 2019.
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Projecció pressupostària a cinc anys:
2019
Aportació Socis fundadors

33.000

Aport. nous socis
Socis nous o Totals

nous

2020
-

2021
-

2022
-

2023
-

120.000

300.000

390.000

510.000

630.000

40

100

130

170

210

33.000
1.950.000
-

Aportació Membres d'Interès

40.000

300.000

400.000

700.000

700.000

2.140.000
-

Ajudes i altres

100.000

450.000

600.000

1.000.000

1.100.000

3.250.000
-

293.000

1.050.000

1.390.000

2.210.000

2.430.000

7.373.000
-

Gts Generals

38.000

60.000

70.000

90.000

100.000

358.000

Personal

55.000

90.000

120.000

120.000

130.000

515.000

Projectes

200.000

900.000

1.200.000

2.000.000

2.200.000

6.500.000
-

293.000

1.050.000

1.390.000

2.210.000

2.430.000

7.373.000

La projecció pressupostaria haurà de ser ajustada anualment d'acord amb el pla de treball
anual acordat pel Comitè de Direcció i aprovat en Junta Ordinària i universal dels socis d’Area8.
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