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1. Dades de l’organització 
 

Nom: GREMI DEL VIDRE PLA I TANCAMENTS DE CATALUNYA 

  

Breu descripció: 
Entitat sense ànim de lucre que representa, gestiona i fomenta els interessos 
professionals dels seus membres. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Pelai, 9 1er 2A 

 
 933187731 

 
 info@gremividrepla.com  

 
 

www.gremividrepla.com  

  

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

dimarts, 7 / febrer / 2017 
 

 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

Recollint els comentaris dels nostres agremiats i de l'observació del procés de treball del nostre sector, 
hem procedit a elaborar el Pla d'Acció d'aquest any. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 10 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’Acció 2017, pla d’Acció 2018 i pla d’acció 2019-2020 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Els nostres agremiats poc a poc es van conscienciant de fer que les seves empreses siguin sostenibles i 
millorin la qualitat per els seus treballadors. 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@gremividrepla.com
http://www.gremividrepla.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1414.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_gremidelvidreplaitancamentsdecatalunya_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/gremividrepla_pla_dacciou_cs_2020.docx_.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Conscienciar als nostres agremiats que les nostres propostes son bones per ells, i sobretot pel nostre 
entorn, en el pla d’aquest any, ens centrarem en potenciar l’ús de vehicles elèctrics i l’adequació dels 
comerços per fer-los més assequibles. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
ADECUACIÓ DE MOBILITAT:  

VEHICLES ELECTRICS I/O HÍBRIDS 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Contribuir a millorar la qualitat ambiental 
de l’aire, reduint les emissions de gasos 
d’efecte hivernal,  i el soroll en la ciutat, 
apostant per energies netes. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció:  Incorporació de nous vehicles elèctrics i híbrids (gas natural i benzina) o de gas, 
substituint de manera progressiva els vehicles actuals. Considerar possibles línies 
d’ajuts de les Administracions. Possibilitat d’acord a nivell gremial amb fabricants de 
vehicles elèctrics i híbrids. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-
ii  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials  

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

3.1, 4.7, 9.1.  

 
 

 

Persona o àrea responsable: Isabel Forné 

  

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-ii
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-ii
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Indicador/s: 

. Nombre d'empreses adherides a aquesta actuació. 

 

 

2. Nom de l’actuació: 
FORMACIÓ: ACCESIBILITAT AL COMERÇ  

DE PROXIMITAT  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

     Millorar l’adaptació a l’accessibilitat 
als nostres comerços i locals adaptant el 
comerç per a persones amb diferents 
tipus de discapacitats o diversitats 
funcionals (mobilitat, visió, discapacitat 
i/o diversitat funcional intel·lectual, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: Participar en la formació i/o fer ús dels recursos disponibles a la web de Comerç + 

Sostenible per a millorar l’adaptabilitat als petits comerços. Aquesta informació en 
trobarà en l’enllaç de “més informació” on hi ha la crònica de la formació i, al final, 
apareixen els enllaços d’aquests recursos i, concretament, el de la formació:” Vídeo 
de la sessió: Accessibilitat al comerç”. 
 
A més a més, en cas que sigui possible, adaptar tant l’espai físic com el tracte amb la 
clientela.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/recursos-per-a-un-comerc-de-proximitat-mes-accessible  

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

Calendari d’execució previst: Any 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Hores de gestió de personal laboral / inversió en vehicles. 

  

Observacions:   

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/recursos-per-a-un-comerc-de-proximitat-mes-accessible
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/recursos-per-a-un-comerc-de-proximitat-mes-accessible
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
2.7, 9.1 

 

 

 
Indicador/s: 
 

Nombre d’establiments que fan la formació d’accessbilitat i/o ús d’algun dels recursos disponibles. 

 

 

Persona o àrea responsable: Isabel Forné 

  

Calendari d’execució previst: Any 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: . 

  

Observacions:       

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment:  

 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: maig-18 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

ADECUACIÓ DELS NOSTRES VEHICLES A 
VHICLES ELECTRICS 

Nombre d'empreses 
adherides a aquesta 
actuació. 

0 20             

MILLORAR L’ACCESIBILITAT ALS 
COMERÇOS I LOCALS 

Nombre d’agremiats que 
s’han adherit 

0 40             
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6. 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 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Consell de Gremis, PIMEC-SEFES, Confevicex 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

