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1. Dades de l’organització 

 

Nom: Gremi del Comerç de l’Hàbitat 

 

Breu descripció: El Gremi de Comerç de l’Hábitat és l’interlocutor del sector davant les 
administracions públiques i la resta d’actors públics i privats. La seva missió és 
defensar els interessos empresarials dels agremiats. Així mateix, l’entitat 
ofereix als agremiats tota mena de formació, productes i serveis necessaris en 
el dia a dia del sector. 

 

Dades de contacte: Gremi  de  Comerç de l’Hábitat.  Telèfon:  934534804.  

www.moblescat.cat  

Correu electrònic: info@moblescat.cat 
 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  

 

15/06/2017 

 

 

 

2. Dades del Pla d’acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció 
El Gremi del Comerç de l’Hábitat, entenent l’importancia del Programa Barcelona Sostenible i 
que para continuar amb les activitats del programa és que realitza una reunió amb la Junta 
Directiva i els representants de entitats col·laboradores a on s’exposa els resultats del pla d’acció 
del any 2017. 
La Junta Directiva del Gremi del Comerç de l’Hàbitat, pren la decisió de realitzar el pla d’acció de 
Barcelona Sostenible, tenen com preponderant  objectiu el incrementar la participació dels 
agremiats; per això es  continuarà realitzant aquest projecte d’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, amb 
el recolzament de JUSTA ENERGIA. 
De la mateixa manera, la nostra institució enviarà un correu electrònic a aquells agremiats que ja 
estiguin participant de les accions programades, per explicar que en aquest any no cal que es 
donin d’alta novament, però sí que segueixin realitzant les accions plantejades.   
 
 

Data de publicació del Pla d’acció: 26/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigència del Pla d’acció: Fins al 31 de desembre de 2018 

Pla/plans d’acció anterior/s: http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1496.pdf  

http://www.moblescat.cat/
mailto:info@moblescat.cat
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1496.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1496.pdf
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Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció: 

El Gremi del Comerç de l’Hábitat, es una entitat preocupada per conscienciar als seus agremiats 
sobre la importància de la Sostenibilitat, ha realitzat diverses activitats feia alguns anys, i per 
aquest motiu l’any 2017 es va unir a Barcelona Sostenible. 

En aquest any 2018, el gremi busca adherir a més entitats agremiades en aquest pla tenim com a 
referència l’informe de Justa Energía com entitat col·laboradora. 

En l’informe presentat per Justa Energía, es fa constar que al voltant del 10% d’agremiats han 
participat d’aquest pla, el quals han obtingut beneficis tant econòmics com ambientals. Amb 
aquest informe es busca augmentar el nombre de nous agremiats participants i la reforçar la 
continuïtat dels ja inscrits. 
 
 

 

 

 

 

Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció: 

El nostre principal objectiu es el conscienciar als nostres agremiats de la necessitat que tenim de 
viure en una ciutat sostenible, d’evitar fer mal al planeta i de començar a prendre accions que 
ajudin a continuar amb aquesta tasca de totes les persones. 

El nostre propòsit es el de augmentar el nombre d’agremiats inscrits en aquest pla d’acció amb 
respecte l’any 2017 en un 20% més. 

De la mateixa manera es busca que els agremiats coneguin els beneficis del programa tant a 
nivell mediambiental con econòmic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diagnosi 

4. Finalitat 
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5.1 Nom de l’actuació: Eficiència energètica als associats al Gremi de Comerç de l’Hábitat 

 

Objectius: L’objectiu del Gremi de Comerç de l’Hábitat 
és conscienciar el sector de la seva capacitat 
d’estalvi. Facilitar la informació necessària 
perquè s’assumeixi la necessitat de gestionar 
els consums de manera responsable. 

Analitzar el potencial real d’estalvi del 
col·lectiu d’agremiats i implementar un pla 
d’eficiència energètica en els establiments que 
superin el 20% de potencial d’estalvi en energia 
elèctrica. 
 

Breu descripció: El Gremi de Comerç de l’Hábitat, en col·laboració amb l’empresa d’enginyeria 
energètica JustaEnergia, impulsa una campanya de difusió per conscienciar els 
seus associats sobre la necessitat de gestionar els seus consums de manera 
responsable i identificar els establiments amb més potencial d’estalvi d’energia per  
implementar-hi mesures d’eficiència energètica. 
En aquells establiments on l’estudi fet a partir de la factura i les dades bàsiques 
sobre el local es mostri que hi ha un potencial d’estalvi per sobre del 20%, es farà  
una  visita  per  detectar-hi consums ineficients i definir les mesures necessàries. 
Entre aquestes, a tall d’exemple, hi podríem trobar la monitorització de la 
instal·lació, l’optimització de l’aire condicionat (temperatura i hores de 
funcionament), l’identificació dels equips que generen més consum, etc. 
Als agremiats que han participat se'ls informarà mitjançant un comunicat que ja no 
cal el donar es alta novament; però si ha de continuar realitzant les accions 
destinades. 
Es pretèn incrementar el nombre d'agremiats que s'adhereixen al pla d'acció en 
un 20% respecte a l'any 2017 

 

Més informació (enllaç):  

 
Beneficis esperats:                            Actuació: 

 

Ambientals d'innovació
 

Socials de millora
 

Econòmics de continuïtat
 

 
 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació: 

4.5 i 10.2 

5.  Descripció de les actuacions 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Justa Energia: Luís Vicente. Tel. 934 989 921 
Gremi de Comerç de l’Hábitat: Luis Bustamante. Tel. 934 534 804 

Calendari d’execució previst: 2018 - 2019 

Recursos humans i/o econòmics: 
1 assessor energètic, 1 gestor de tràmits, 1 enginyer tècnic, suport en 
àrees centralitzades (direcció, comunicació, equips tècnics de camp, 
finances...) 
Les gestions realitzades per assolir els objectius de reducció de 
consum es finançaran amb el 16,6% de l’estalvi total anual. 

Observacions:  

 

Indicador/s: Anàlisi de la factura: Número de factures rebudes  

Estableciment amb estalvi potencial 
Estalvi asollits en un any 
% agremiats participants 2018  
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5.2 Nom de l’actuació: Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques 
socials i ambientals dels productes (origen, durabilitat, producció ecològica, transgènics, etc.) dels 
productors i de la comercialització. Exigir bon etiquetatge. 

 

Objectius:  Etiquetar el 100% dels productes que s'exhibeixen a 

les seves instal·lacions. 

 Etiquetar correctament els productes exhibits a les 

seves botigues, perquè el comprador estigui 

informat de cada detall del producte. 

 Conscienciar als agremiats sobre els avantatges 
d'etiquetar els productes de forma correcta i de 
brindar la informació pertinent als compradors 

 Incrementar el nombre d'agremiats a l'acció indicada 
                

Breu descripció: El Gremi de mobles ha confeccionat unes etiquetes en les quals hi ha tota la 
informació important sobre el producte, la seva fabricació i composició. 
Aquestes etiquetes han d'estar penjades sobre els productes en una orientació 
que puguin ser observades pels clients. 

 
El venedor haurà de tenir els coneixements tècnics necessaris dels productes 
per poder brindar l'assessorament respectiu si la persona ho demana. 

 

Més informació (enllaç):  

 
Beneficis esperats:                            Actuació: 

 

Ambientals d'innovació
 

Socials de millora
 

Econòmics de continuïtat
 

 
 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació: 

5.2 

 
 

Persona o àrea responsable: Gremi de Comerç de Mobles: Luis Bustamante.  
Tel. 934 534 804 

Calendari d’execució previst: 2017 - 2018 

Recursos humans i/o econòmics: 
1 assessor per part del gremi que informarà el correcte 
compliment de les etiquetes 

El Gremi confeccionarà les etiquetes i les ofercerá als seus 
agremiats. 
 

Observacions:  

 

Indicador/s: Agremiats que adquireixen els productes / agremiats empadronats a Barcelona 
% agremiats participants 2018  

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Indicadors de seguiment: 

 
 

 

Actuació Indicador 
Valor esperat de 
l’indicador al cap 

d’un any 

Estat actual 

Data: juny 2018 

1r any 

Data: desembre 
2017 

2n any 

Data: 

Eficiència energètica als associats al Gremi del 
Comerç de l’Hábitat de Barcelona 

Anàlisi de la factura: Número de 
factures rebudes  

100 20 20  

Estableciment amb Estalvi potencial 100 14 20  

Estalvis assolits en un any 30,000 € 6703 € 8943 €  

% agremiats participants 2018  25 5% 5%  

 

Millorar l’informació per al consumidor sobre les 
característiques socials i ambientals del 
productes (origen, durabilitat, producció 
ecològica, transgènics, etc) dels productors i de 
la comercialització. Exigir bon etiquetatge 

 

Agremiats que adquiriexen els 
products/agremiats empadronats a 
Barcelona 

80% d’agremiats 15 11  

 

6.  Avaluació 
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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.  Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

8.  Col·laboracions i treball en xarxa 

 
 
 
 

9.  Observacions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf

