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1. Dades de l’organització
Nom:

GREMI DE LLIBRETERS DE CATALUNYA

Breu descripció:

Entitat oficial que agrupa i representa les llibreries davant les administracions i
la resta del sector del llibre, els presta serveis mancomunats i activa projectes
d’interès comú.

Dades de contacte:

Mallorca, 272-276, 1a planta. Tf. 932 154 610
gremidellibreters@gremidellibreters.cat
www.gremidellibreters.cat

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

7-II-2018

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
1 Assessorament amb l’Oficina B+S
2a Consultes a d’altres entitats del Consell de Gremis que ja estaven adherides al B+S
2b Consultes a agremiats interessats o que ja estaven adherits a plans de sostenibilitat/reciclatge
3 Assumpció del pla de treball des de la secretaria tècnica del Gremi
4 Vist-i-plau de la junta

Data de publicació del Pla d’acció:

29/06/18

Vigència del Pla d’acció:

2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

-

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Som un sector de baixa generació de residus. La qüestió relativa a bosses de plàstic i reciclatge de
cartró i paper ja es fan en estar normativitzades.
Això no obstant, el Gremi té voluntat d’aprofundir en l’estalvi i consums elèctrics –tal vegada una de
les partides més sensibles del nostre àmbit d’actuació- i, en general, en assessorar i promoure accions
de modernització, qualitat, eficiència i sostenibilitat.
En aquest sentit, el Gremi va impulsar un Segell de Qualitat (Llibreries de Referència) pioner a la UE
en alguns aspectes en què es valoren criteris d’eficiència.
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Com a ens de caire cultural, defensem la voluntat de contribuir a la sensibilització de les qüestions
relatives a la sostenibilitat.
Com a establiments comercials oberts al públic, volem centrar-nos en l’estalvi i l’optimització de
consums, com també en l’origen net de la generació d’energia.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Conveni amb comercialitzadora d’energia
Objectius:

1 Adaptar potència i consum a necessitats reals
2 Contribuir a l’estalvi energètic
3 Consumir energia neta d’origen

Breu descripció:

Conveni formal de col·laboració entre el Gremi i HolaLuz per al canvi de
subministradora entre el màxim possible d’empreses agremiades

Més informació (enllaç):

https://www.holaluz.com/ca/

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:
3.7, 4.3, 4.5, 4.6, 4.10, 5.2, 5.4, 5.5, 8.4, 9.1, 9.6

Persona o àrea responsable:

Gremi. Secretaria tècnica

Calendari d’execució previst:

2018 endavant

Recursos humans i/o econòmics:

Consums habituals

Observacions:

L’objectiu és doble: l’estalvi i consumir energia neta

Indicador/s:

Nombre agremiats que hi opten
Estalvi/Any
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5.2 Nom de l’actuació: Susbtitució de totes les lluminàries del Gremi
Objectius:

1 Estalvi
2 Millora visual – salut laboral

Breu descripció:

Canvi de totes les lluminàries de la seu de l’entitat, tant les zones de treball com
les zones comunes i de recepció de visites

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:
3.7, 4.5, 4.7

Persona o àrea responsable:

Gremi. Secretaria tècnica

Calendari d’execució previst:

2017-2018: executat el canvi, política de manteniment

Recursos humans i/o econòmics:

Despesa proveïdors

Observacions:

Llums més eficients i reducció de punts de llum
Substitució per leds: més qualitat ambiental i visual – millora
salut laboral

Indicador/s:

Nombre de lluminàries canviades / KW Estalvi/any
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5.3 Nom de l’actuació: Ambientalització de fires i esdeveniments
Objectius:

Els grans esdeveniments de públic generen cost
energètic i residus, així les estructures que es
basteixen. L’objectiu, doncs, és doble: a) reduir
els consums i els residus i b) ús al màxim de
materials i energia sostenibles

Breu descripció:

L’ambientalització de fires i esdeveniments en què el Gremi i/o les llibreries
participen:
Col·laborar com a co/organitzadors o participants en fires a establir criteris de
sostenibilitat en el muntatge/desmuntatge, consums i estructures de les fires.

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:
3.7, 4.7 i 5.5

Persona o àrea responsable:

Gremi amb cada soci organitzador de cada esdeveniment

Calendari d’execució previst:

‘curs’ 2018-2019

Recursos humans i/o econòmics:

En els pressupostos de cada esdeveniment

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’establiment que implementen l’acció
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data:

1r any
Data:
10 empreses

Incr. 20%

2n any
Data:

1 Conveni amb comercialitzadora energia

Estalvi / Any
Nombre agremiats que hi opten

10 empreses
subscrites

Implantació

2 Substitució de lluminàries

Nombre de lluminàries canviades
Estalvi/Any

Fet / No fet Estalvi

Cost que consta
en pressupost

Estalvi 15%
facturació

Manteniment

No avaluat

1r any:
implantació i
control

2n any:
comparativa
de millora

3 Fires de llibre sostenibles

Criteris de sostenibilitat en el
muntatge/desmuntatge, consums i
estructures de les fires: Materials i
residus: fet/no fet / Estalvi

Ús majoritari de
materials
sostenibles i
recollida de
residus /
Reducció de
consums
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7. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
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

8. Col·laboracions i treball en xarxa
D’altres actuacions que no depenen exclusivament del Gremi:
1 L’ambientalització de fires i esdeveniments en què el Gremi i/o les llibreries participen:
Col·laborar com a co/organitzadors o participants en fires a establir criteris de sostenibilitat en el
muntatge/desmuntatge, consums i estructures de les fires.
2 Inclusió de criteris específics sobre sostenibilitat en el Segell de Qualitat de llibreries.
3 Accions de comunicació sobre programes, formacions, possibilitats, ajuts, etc en relació a la
sostenibilitat.

9. Observacions
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