
  
  
 

 

PLA D’ACCIÓ 
  

ORGANITZACIÓ: CCoonnffeeddeerraacciióó  ddee  CCoommeerrçç  ddee  CCaattaalluunnyyaa 
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom:  Pla d’acció CCC 

 

Breu descripció:  la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) és entitat empresarial i 
sectorial , que va ser constituïda l’any 1985, per defensar, representar i fomentar els 
interessos generals dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme a Catalunya.  
 

Dades de contacte: marta.lozano@confecom.cat 
 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11 de desembre 
de 2012 
 
 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció dels continguts del document: 

 

Al document s’exposa quins són els objectius de la CCC entre el període 2012-2014 per 
contribuir al compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2014. 

Durant l’any 2012, s’ha realitzat el càlcul de la despesa energètica en kg CO2, de la 
despesa pel que fa a desplaçaments en kg CO2

 , i de la despesa de consum de paper 
també en kg CO2. 

 
Pel càlcul de la despesa en energia de l’any 2012, s’ha calculat el consum elèctric de la 
CCC durant el període 2012 mitjançant les factures elèctriques  i s’ha fet la equivalència 
en kg CO2. (Cal dir que la CCC no consumeix cap altre font d’energia com per exemple 
gas) 
 
Pel càlcul de la despesa en desplaçaments s’han calculat (en kg CO2): 

- Els desplaçaments quotidians dels treballadors de la CCC per anar al seu lloc de 
treball. 

- Els desplaçaments que altres entitats fan a la CCC per motiu de feina. 
- Els desplaçaments que els treballadors de la CCC fan a altres entitats per motiu de 

feina.  
 
Pel càlcul de consum de paper s’ha fet un seguiment de les compres de paper durant 
l’exercici 2012. 
 
Per a la realització d’aquests càlculs, s’han fet omplir una fitxa als treballadors de la CCC 
on queda reflectit els desplaçaments que han efectuat l’any 2012,  i s’ha fet omplir una 
fitxa als assistents de les reunions organitzades a la seu CCC. 
 
Per calcular les equivalències entre energia i kg CO2, desplaçaments i CO2 i de consum de 
paper, s’ha utilitzat un fitxer d’ajuda pel càlcul d’emissions de CO2. 

mailto:marta.lozano@confecom.cat


  
  
 

 
 
A la finalització de l’exercici 2013 i 2014 s’efectuaran els mateixos càlculs per veure 
l’evolució. 
 
Per reduir aquestes emissions, la CCC promoure entre els seus treballadors, un ús 
responsable de la llum i de l’aire condicionat, un ús responsable del consum de paper i 
fomentarà la utilització de transport públic. 

 

Breu descripció del procés d’elaboració (com s’ha realitzat la diagnosi, actuacions a grans trets, 
com es realitza o realitzarà el seguiment de les actuacions, persones implicades i grau de participació, 
etc.):  

 
 

Vigència del pla d’acció: 2018 

 

 

3. ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat. Consulteu el Compromís i indiqueu les línies d’acció a les que fa referència el vostre 
Pla d’Acció. 

 

Nom de l’actuació Línies d’acció 

1. Reduir la petjada la petjada de carboni ocasionada pel consum 
d’energia ( kg CO2). Reduir en un 6%. 

4.5, 10.4, 10.7 

2. Reduir la petjada de carboni  pel que fa a transport i trajectes. 
Reduir en un 6%.  

2.9, 2.10, 3.1, 10.7 

3. Reduir el consum de paper. Reduir en un 5%. 5.8, 10.7 

4. Oberts al transport sostenible. La contribució del sector de serveis i 
comerç 

2.9, 2.10, 3.1, 10.2 

 

4. PRINCIPALS OBJECTIUS I LÍNIES D’ACCIÓ 

Per tenir una visió global dels objectius i línies que contempleu a aquest pla d’acció, indiqueu-les al 
següent quadre: 
 
 

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 

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


  
  
 

 

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 

 

 

5. RELACIÓ DE LES ACTUACIONS 

NOMBRE TOTAL D’ACTUACIONS CONTEMPLADES AL PLA D’ACCIÓ:  3 
 

5.1 Reduir en un 6% la petjada la petjada de carboni ocasionada pel consum d’energia ( 
kg CO2).  

Objectiu/s:  
 
Calcular la despesa en energia de l’any 2012 al 2014. 
 
 

Breu descripció:  

 
Aplicar criteris d’eficiència energètica en il·luminació, climatització i equips informàtics, 
d’acord amb les recomanacions del Pla d’acció proposat en aquest projecte.  
 
Càlcul del consum elèctric de la CCC durant el període 2012 mitjançant les factures 
elèctriques  fet l’equivalència en kg CO2.  
 
Total kWh/any x factor conversió = kg de CO2 emesos 
 
Cal dir que la CCC no consumeix cap altre font d’energia, com per exemple, gas. 

 
Aportacions de la Confederació de Comerç de Catalunya al Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-2020: 
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2011/09/12-05-21-
APORTACIONS_CCC_PLA_ENERGIA.pdf 

 

 
Beneficis esperats: 
 

 x Ambientals       Socials       x Econòmics   
 
 
Actuació: 
 

 En curs      Proposta de millora/ampliació       Nova actuació 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.5, 10.2, 10.4, 10.7 
 

 

Càrrec o àrea responsable:  Comissió d’Energia, medi ambient i sostenibilitat 

 

Calendari d’execució previst:  2014 

 

Recursos humans i econòmics:  Recursos estructurals 

http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2011/09/12-05-21-APORTACIONS_CCC_PLA_ENERGIA.pdf
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2011/09/12-05-21-APORTACIONS_CCC_PLA_ENERGIA.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  
  
 

 
 

Observacions 

 

 

5.2 Reduir en un 6% la petjada de carboni  pel que fa a transport i trajectes.  

Objectiu/s:  
 
Reduir la petjada de carboni pel que fa al transport i trajectes en un 6% entre els 
períodes 2012-2014. 
 
 

Breu descripció:  

 
Prioritzar l’elecció del mitjà de transport en funció del factor d’emissió més baix i seguir 
les recomanacions del Pla d’acció proposat en aquest projecte.  

 
Les principals emissions de CO2 de la Confederació de Comerç de Catalunya per als 
desplaçaments estan relacionades directament amb l’activitat dels diferents 
departaments de l’entitat i els projectes desenvolupats.  
A més dels desplaçaments quotidians al lloc de treball, s’han valorat els desplaçaments 
del personal de la CCC a reunions, jornades, seminaris, etc. fora de la seu de l’entitat i 
els desplaçaments dels assistents a reunions, jornades, seminaris, etc. organitzades per 
la Confederació de Comerç de Catalunya.  
 
Pel càlcul de la despesa en desplaçaments s’han calculat (en kg CO2): 
 

- Els desplaçaments quotidians dels treballadors de la CCC per anar al seu lloc de 
treball. 

- Els desplaçaments que altres entitats fan a la CCC per motiu de feina. 
- Els desplaçaments que els treballadors de la CCC fan a altres entitats per motiu de 

feina. 
 
Per mesurar les emissions dels desplaçaments s’han calculat directament les emissions 
dels diferents desplaçaments, tenint en compte les variables de distància en km, mitjà de 
transport i el factor d’emissions de CO2 d’aquest mitjà en km, i nombre de 
desplaçaments.  
Per a la realització d’aquests càlculs, s’han fet omplir una fitxa als treballadors de la CCC 
on queda reflectit els desplaçaments que han efectuat l’any 2012, s’ha fet omplir una 
fitxa a tots els visitants de la CCC. 

 

 
Beneficis esperats: 
 

 x Ambientals       Socials      Econòmics   
 
 
Actuació: 
 

 x En curs      Proposta de millora/ampliació        Nova actuació 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
2.9, 2.10, 3.1, 10.2, 10.7 
 

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


  
  
 

 
 

Càrrec o àrea responsable:  Comissió d’Energia, medi ambient i sostenibilitat 

 

Calendari d’execució previst:  2014 

 

Recursos humans i econòmics:  Recursos estructurals 
 

Observacions:  

 

 

 

 

5.3 Reduir en un 5% el consum de paper 

Objectiu/s:  
 
Reduir el consum de paper entre el 2012 i el 2014 en un 5%. 
 
 

Breu descripció:  

 
Les accions a realitzar per reduir les emissions de CO2 pel concepte paper i altres 
materials de paper i cartonatge s’haurien de dirigir cap a:  

 
- Aplicar criteris de reducció de paper.  

- Comprar i utilitzar paper reciclat.  

 
Pel càlcul de consum de paper s’ha fet un seguiment de les compres de paper durant 
l’exercici 2012 i s’ha calculat la equivalència en kg CO2. 

 

 
Beneficis esperats: 
 

 x Ambientals       Socials       x Econòmics   
 
 
Actuació: 
 

 x En curs      Proposta de millora/ampliació        Nova actuació 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.8 
 

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


  
  
 

 
 

Càrrec o àrea responsable:  Comissió d’Energia, medi ambient o sostenibilitat 

 

Calendari d’execució previst:  2014 

 

Recursos humans i econòmics:  Recursos estructurals  
 

Observacions:  

 

5.4 Oberts al transport sostenible. La contribució del sector de serveis i comerç  

 

Objectiu/s:  
 
Les bones pràctiques per a una mobilitat urbana més sostenible s’han de dirigir cap a la 
minimització de la congestió viària, cap a la minimització de la contaminació atmosfèrica 

i de les emissions de CO2 i cap a la millora de l’eficiència energètica del transport. 

 

Breu descripció:  

 
L’impacte del sector del comerç en la congestió de la ciutat és degut a un conjunt de 
factors: el gran nombre de camions, furgonetes i cotxes que circulen diàriament per les 
ciutats per aprovisionar els establiments comercials, el temps necessari per efectuar les 
operacions de càrrega i descàrrega, l’espai de via ocupat pels vehicles de transport 
durant el temps de permanència en les operacions de càrrega i descàrrega, així com la 

concentració de repartiments de productes en horari de matí i hores punta. 

 
Els desplaçaments que ocasiona el sector del comerç i dels serveis són, doncs: 
• Mobilitat de persones: treballadors i clients 
• Mobilitat urbana de mercaderies 

• Mobilitat dels residus 

 

El Consell de Gremis, amb la col·laboració de la CCC i amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona, ha actualitzat la guia “Oberts al transport sostenible, s’ha aprofundit en la 
informació relativa a la congestió pel que fa referència al turisme com a transport de 
mercaderies, i també s’hi ha aprofundit el capítol sobre la despesa energètica, també s’ha 
incorporat informació sobre el programa d’incentius al vehicle eficient, el Pla PIVE 3, s’ha 
incidit en el foment de l’ús del cotxe compartit. I s’hi ha afegit un capítol nou sobre 
polítiques de mobilitat, que descriu el paper de les administracions pel que fa als plans de 
mobilitat urbana, fent especial menció del Pla de mobilitat de Barcelona 2013-2018. 

 

http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/guies/guia-oberts-transport.pdf


  
  
 

 
 
A la pàgina web de la Confederació de Comerç de Catalunya http://www. 
confecom.cat/comerc-per-temes/medi-ambient, hi trobareu una eina informàtica 
per al càlcul de les emissions de CO2. Aquesta eina permet calcular la petjada 
de carboni del consum d’energia i de la mobilitat: desplaçaments quotidians i no 

quotidians, transport de mercaderies i repartiment a domicili. 
 
Més informació: http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/guies/guia-oberts-
transport.pdf 
 
 

 
Beneficis: 
 

 Ambientals       Socials      Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: 2018 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
2.9, 2.10, 3.1, 10.2 
 

 
 
 

6. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització: 

Inclusió social i/o laboral 

La marca Business with Social Value, iniciativa solidària que busca generar possibilitats reals de 
contractació competitiva de negoci amb valor social. Amb la finalitat de donar feina a persones amb 
discapacitat  perquè puguin obtenir per si mateixes els recursos necessaris per assolir els seus 
objectius. 

Inclusió social i/o laboral de col·lectius en risc d’exclusió, programa Incorpora de l’Obra Social de “la 
Caixa”. 

Accessibilitat 

programa Por Talento (Fundació ONCE). 
 
Cooperació Internacional 
 
Codespa – Turisme comunitari al Perú  
 
Acció social i comunitària 
Activitats realitzades per la CCC en motiu de la Marató especial de la Pobresa de TV3. 
Campanya Barcelona dóna la cara per la SIDA 
 
Sostenibilitat i Medi Ambient 
 
Pla de reducció d’emissions de CO2. 
 
Política interna de consum energètic responsable. 
 
 

http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/guies/guia-oberts-transport.pdf
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/guies/guia-oberts-transport.pdf
http://www.businesswithsocialvalue.org/qui-som/
http://www.confecom.cat/rsc/rsc-ambits/inclusio-social-io-laboral-col%e2%80%a2lectius-en-risc-dexclusio/
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2012/02/Carta_FSC_Inserta.pdf
http://www.confecom.cat/rsc/rsc-ambits/cooperacio-internacional/
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2012/05/Informe_La_Marato_c.pdf
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2012/05/Informe_La_Marato_c.pdf
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2008/04/PLA-REDUCCIO-EMISSIO-CO2-CCC.pdf
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2012/02/ConsumEnergeticResposanbleRSC.pdf


  
  
 

 
 
Conciliació laboral i familiar 

La Confederació de Comerç de Catalunya està adherida a la Xarxa d’Empreses Nous Usos Socials del 
Temps (Xarxa NUST) 

Política interna en gestió del temps i conciliació laboral i familiar 

Qualitat 

Política de Qualitat  

Seguretat ambiental i salut laboral 

Mesures de Prevenció de Riscos Laborals per als treballadors  

Pacte Mundial de les Nacions Unides 

Adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides. Compromís Ètic de la CCC.  

Econòmic 

Campanya salvem les empreses 

Bones Pràctiques del Sector 

Bones pràctiques 

 

 
 

6. INDICADORS DE SEGUIMENT 

 

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 

 
A la finalització de l’exercici 2013 i 2014 s’efectuaran els mateixos càlculs per veure 
l’evolució. 
Per calcular les equivalències entre energia i kg CO2, desplaçaments i CO2 i consum de 
paper CO2, s’ha utilitzat un fitxer d’ajuda pel càlcul d’emissions de CO2. 
 

 

Actuació Indicadors 
Valor de l’indicador 

en data:  2012 

Reduir la petjada de carboni ocasionada pel 
consum d’energia ( kg CO2) 

Reduir un 6% 13.023 Kg/CO2
 

Reduir la petjada de carboni  pel que fa a 
transport i trajectes 

Reduir un 6% 13.535 Kg/CO2 

Reduir el consum de paper Reduir un 5% 1.656 Kg/CO2 

   

 

http://www.bcn.cat/usosdeltemps
http://www.bcn.cat/usosdeltemps
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2012/02/gestio-temps-conciliacio-familiar-laboral.pdf
http://www.confecom.cat/ccc/qualitat/
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2012/02/Mesures-Prevenci%C3%B3-Riscos-Laborals-treballadors.pdf
http://www.confecom.cat/wp-content/uploads/2012/02/triptic-pacte-adhesio-Nacions-Unides.pdf
http://www.confecom.cat/comunicacio/2012/la-ccc-sadhereix-a-la-campanya-salvem-les-empreses/
http://www.confecom.cat/rsc/bones-practiques/

