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Oberts a l’aigua [en línia] / 
Confederació de Comerç de 
Catalunya. Barcelona: la 
Confederació, 2016 [consulta: 
18-07-2016]. Disponible a: 
http://www.confecom.cat/w
p-
content/uploads/2016/02/gui
a-oberts-aigua.pdf 
 
Guia que tracta la gestió 
responsable de l’aigua tenint 
en compte la qualitat i la 
seguretat per al consum 
humà, l’estalvi, la mesura del 
consum, la contractació del 
servei de subministrament i la 
facturació. Hi presenta 
solucions d’estalvi per 
incorporar-les en 
instal·lacions sanitàries i en 
instal·lacions de refrigeració i 
calefacció; sistemes d’estalvi 
en processos de neteja; 
aspectes a tenir presents en 
la compra d’electrodomèstics 
així com tècniques d’estalvi 
per aplicar en el 
manteniment d’un jardí.   
 

Oberts a l’eficiència 
energètica [en línia]: guia 
pràctica sobre l’eficiència i 
l’estalvi energètic en el 
comerç: eina 
d’autoavaluació per a 
l’anàlisi de la gestió 
energètica de l’establiment 
comercial de la pime / 
Confederació de Comerç de 
Catalunya. Barcelona: la 
Confederació, 2015 
[consulta: 11-07-2016]. 
Disponible a: 
http://www.confecom.cat/
wp-
content/uploads/guies/guia-
oberts-eficiencia-
energetica.pdf 
 
Guia pràctica per a 
comerciants amb propostes 
d’anàlisi de la gestió 
energètica  dels 
establiments. Inclou una 
senzilla auditoria, un pla 
d’acció per reduir el consum 
energètic i un recull de 
bones pràctiques.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oberts a la responsabilitat 
social corporativa [en línia]: 
com implantar la 
responsabilitat social 
corporativa al meu comerç? 
/ Confederació de Comerç 
de Catalunya. Barcelona: la 
Confederació, 2014 
[consulta: 18-07-2016]. 
Disponible a: 
http://www.confecom.cat/
wp-
content/uploads/guies/guia-
oberts-responsabilitat-
social-corporativa.pdf 
 
Guia bàsica dirigida a 
comerciants que tracta 
sobre la responsabilitat 
social corporativa aplicada a 
l’empresa o comerç, què pot 
aportar al negoci i quins són 
els passos a seguir per 
aplicar-la.  
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