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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria i Afins de Barcelona 

 

Breu descripció: El Gremi d’Instal·ladors de Barcelona ofereix un conjunt ampli de serveis i 
avantatges als instal·ladors associats i representa en l’actualitat a prop de 1.000 empreses 
instal·ladores. Exerceix un control professional de les empreses instal·ladores en el moment de donar 
d’alta una empresa en el registre d’empreses autoritzades de la Generalitat, reduint l’ intrusisme 
professional i reforçant a la vegada la imatge de les empreses autoritzades. 
El Gremi de Barcelona forma part d’ AGIC, Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya, aquesta 
federació representa els Gremis d’Instal·ladors més importants de Catalunya davant l’administració i 
estaments oficials, unificant esforços i discutint de forma conjunta les qüestions que afecten la 
nostra professió. 
 

Dades de contacte:  

C/ Bruc, 94 baixos 08009 Barcelona. Telèfon 93 453 69 06.  

Correu electrònic info@gremibcn.cat . Web www.gremibcn.cat  
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 07/02/2017 
 

 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració:  

Estudi de les diferents propostes de difusió entre els associats per potenciar, per exemple,  les ajudes 
a la rehabilitació amb l’objectiu de reduir la Pobresa Energètica i millorar l’ Estalvi i l’ Eficiència 

Energètica. També promoure la figura de l’ Ecoinstal·lador. 
 

Data d’aprovació del Pla d’acció: 22/05/2017 
 

Vigència del pla d’acció: 2017 
 

Personal implicat: Direcció i Departament de Gestió. 

 

 

3. DIAGNOSI 

 
Després d’anys de participació dintre del marc de l’Acord Cívic i amb els bons resultats obtinguts, som 

conscients de que el futur passa per la sostenibilitat a la ciutat i l’ importància que tenen les nostres 
empreses associades per l’aportació en aquest escenari.  

 

4. FINALITAT 

La nostra finalitat i objectiu principal es fer pedagogia i difusió entre els nostres associats per 

sensibilitzar al sector de les instal·lacions en la sostenibilitat de la ciutat. 

 

 
  

http://www.gremibcn.cat/
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Díptics informatius per a usuaris 

Objectiu/s:  

Conscienciar a l’usuari per l’estalvi energètic.   

 

 
 

Breu descripció:  

Mitjançant díptics clars i entenedors volem conscienciar a l’usuari que seguint uns senzills consells de 

bones pràctiques es pot estalviar energia i potenciar l’eficiència energètica.  

Aquests díptics seran presentats als associats en jornades informatives per fomentar l’estalvi 
energètic entre la població. 

 

 

Beneficis esperats: 

 
_x_ Ambientals        

_x_ Socials     
__ Econòmics   

 

 

Actuació: 

 
_x_ d’innovació 

__ de millora 
__ de continuïtat 

 

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

 
10.7, 10.4, 9.1, 9.3, 4.9, 4.5 

 

Persona o àrea responsable: Departament de Marketing 

 

Calendari d’execució previst: tardor 2017 

 

Recursos humans i econòmics: econòmics 
 

Observacions:  

 

 

 

 

Indicador/s: Nº associats assistents a la jornada / Nº díptics distribuïts  

 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Dada per comparar. 

 
 

 
  

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


  
 

 

   4  

5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Fomentar l’ús del vehicle elèctric a la ciutat 

Objectiu/s:  
Promoure l’ús del vehicle elèctric a Barcelona entre els nostres agremiats 

 
 

Breu descripció:  

Incorporació de vehicles elèctrics a les flotes dels nostres agremiats. 

Paral·lelament i per facilitar la càrrega dels vehicles es sol·licitarà  l’autorització a l’Ajuntament de 

Barcelona per a la instal·lació  de un punt de recàrrega de vehicle electric a la confluència del carrer 

Aragó amb Bruc. 

 

 

 

Beneficis esperats: 

 
_x_ Ambientals        

_x_ Socials     
__ Econòmics   

 

 

Actuació: 

 
_x_ d’innovació 

__ de millora 
__ de continuïtat 

 

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

 
4.7, 4.6, 3.1, 9.1 

 

Persona o àrea responsable: Departament de Gestió 

 

Calendari d’execució previst: Estiu 2017 

 

Recursos humans i econòmics: econòmics 
 

Observacions:  

Punt de Recàrrega facilitat per Fenie Energia, 100% Ecològica 

 

 

 

Indicador/s: nº d’agremiats que incorporen vehicles elèctrics a la seva flota 

 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:  

 
 

 

 

 

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


  

6. AVALUACIÓ 

 

Indicadors de seguiment 

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

 

Actuació Indicador 
Valor esperat 
de l’indicador 

al cap d’un any 

Estat actual 1r any 2n any 

Díptics informatius per a usuaris Nº associats assistents a la jornada  

Nº díptics distribuïts  

Dada per 

comparar. 

--   

Fomentar l’ús del vehicle elèctric a la ciutat nº d’agremiats que incorporen vehicles 
elèctrics a la seva flota 

    

      

      

      

      



  

 

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el 
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 

 

 

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA 

 

Col·laborem amb AGIC i Ecoserveis 

 

 

 

9. OBSERVACIONS 

 

 

 

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

