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1. Dades de l’organització 
 

Nom: GREMI FUSTA I MOBLE 

  

Breu descripció: Associació Empresarial constituïda per voluntària associació d’empreses i 
professionals de tots els oficis de la fusta i el moble, i d’activitats complementàries i 
afins, com arquitectes, decoradors, professors de la branca de la fusta i el moble, etc., 
Els seus objectius són la defensa dels legítims interessos dels seus associats en els 
camps econòmic, laboral, legal, social i professional. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Travessera de les Corts, 361, entresol 1a., 08029 Barcelona 

 
 933 233 200 

 
 secretaria@gremifustaimoble.cat  

 
 

www.gremifustaimoble.cat  

  

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: 

La Junta Directiva, juntament amb la Gerent i l’assessor econòmic, elaboren el programa d’activitats anual, 
i el seu pressupost. Un cop aprovat el pla anual es posa en marxa amb l’equip tècnic i el personal laboral 
del Gremi. El Pla d’Acció anual amb Barcelona + Sostenible es nodreix d’algunes de les activitats que 
anualment desenvolupa el Gremi, principalment de les que tenen com objectiu la conscienciació dels 
professionals i empreses del Gremi de la necessitat de tenir en compte la sostenibilitat del medi ambient 
en les seves activitats diàries. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 20 / juny / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31 de desembre de 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 
Pla d’Acció 2017, Pla d’Acció 2018, Pla d’Acció 2019 i 2020 i Pla 
d’Acció 2021 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@gremifustaimoble.cat
http://www.gremifustaimoble.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1483.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaacciog.fusta_i_moble.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_daccio_clms_2021_2022_gremi_de_restauracio.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_daccio_gremi_fusta_i_moble_2021.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_daccio_gremi_fusta_i_moble_2021.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

El Gremi elabora el Pla Anual des de 2017, mantenint algunes de les activitats des de l’inici de la signatura 
del Pla, donat que són activitats centrals de la seva activitat de promoció del coneixement de la fusta entre 
les pròpies empreses del Gremi, però també entre la societat en general. Cada cop més la societat demana 
a les empreses i entitats que tinguin en compte la sostenibilitat del planeta en les seves accions. En aquest 
moment el Gremi es postula com a entitat líder a Catalunya en actuacions de promoció de la fusta entre 
professionals i públic en general. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Informar, conscienciar i motivar les empreses i professionals del sector de la fusta i el moble a conèixer 
cada cop més les propietats de la fusta i els seus derivats, com a material sostenible, de present i futur, 
alhora que incorporar als seus processos diaris sistemes i millores en la sostenibilitat, estalvi energètic, 
pràctiques laborals no contaminants, etc. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: V CONGRÉS FUSTA CONSTRUCTIVA 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Consolidar i ampliar les activitats 
d’edicions anteriors, donant a conèixer 
les propietats de la fusta i el valor dels 
seus professionals, connectant la cadena 
de valor de la fusta i promovent la 
construcció saludable, la sostenibilitat 
DE de les activitats forestals i la 
promoció d’habitatges i ciutats 
respectuoses amb el medi ambient. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Conferències magistrals, debats en format taula rodona, presentacions  i grups de 
treball, moderats i coordinats pel Gremi, amb temàtica forestal, construcció en 
alçada, materials i disseny a l’entorn de la fusta. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.fustaconstructiva.cat  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

http://www.fustaconstructiva.cat/
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
4.4, 5.2, 6.6, 6.7, 6.9, 8.5 i 8.9  

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’assistents a les dues jornades, grau de satisfacció, enquestes del propi Gremi i difusions de 
mitjans del sector. 
 

2. Nom de l’actuació: KIT D’AMBIENTALITZACIÓ 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reducció del consum de recursos i 
incentivació de bones pràctiques a l’hora 
de consumir aigua, energia i materials 
entre el personal laboral de les 
empreses i els seus clients visitants. 
Incentiu del consum responsable a nivell 
d’empresa i particular. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Ambientalització a través d’adhesius amb missatges breus i directes que incentiven 
bones pràctiques en el consum dels recursos de l’empresa, promovent l’estalvi en 
consum i cost, repercutint favorablement en el medi ambient. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-
sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 

 

Persona o àrea responsable: MARTA BEATRIZ LOZA ARCUSA 

  

Calendari d’execució previst: 8 i 9 de novembre de 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Equip directiu, tècnic i laboral del Gremi; experts i col·laboradors 
externs. 

  

Observacions:   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.5 i 5.3 

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’agremiats que s’hi adhereixen 

 

3. Nom de l’actuació: VISITES OBRES CURS FUSTA CONSTRUCTIVA 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure el coneixement dels usos de 
la fusta com a material constructiu idoni 
per tenir cura del medi ambient i gaudir 
de les seves propietats saludables, tant 
pels alumnes del Curs com per socis i 
persones alienes a la formació però 
interessades en aquesta matèria. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Visites guiades per professionals a obres en construcció o acabades, en les que la 
fusta és el material protagonista. Les visites formen part del VI Curs Fusta 
Constructiva del Gremi i són un complement a la formació, que es fa extensiu a 
professionals, socis, personal directiu o laboral d’empreses de la fusta i el moble, per 
promoure el coneixement dels usos de la fusta com a material constructiu respectuós 
amb el medi ambient. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.fustaconstructiva.cat  

 

 

Persona o àrea responsable: MARTA BEATRIZ LOZA ARCUSA 

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gerència i equip tècnic del Gremi 

  

Observacions:   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://www.fustaconstructiva.cat/
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Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

4.4, 4.5, 6.7 i 8.5  

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de participants, alumnes o no alumnes del Curs. Grau de satisfacció. 

 

 

 

Persona o àrea responsable: MARTA BEATRIZ LOZA ARCUSA 

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gerencia, equip tècnic del Gremi, professors del Curs  

  

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: juny-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

V CONGRÉS FUSTA CONSTRUCTIVA 

Nombre d’assistents a les 2 
jornades, grau de satisfacció, 
enquesta Gremi i difusió 
externa 

0 30   

KIT D’AMBIENTALITZACIÓ 
Nombre d’agremiats que s’hi 
adhereixen 

0 15   

VISITES OBRES CURS FUSTA 
CONSTRUCTIVA 

Nombre de participants, 
alumnes o no alumnes del 
Curs. Grau de satisfacció. 

0 30   
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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 

Algunes de les col·laboracions més destacades són: Ajuntament i Fira Vic, Ajuntament Avià, Associació 
Catalana Promotora de la Certificació Forestal, Associació de Constructors d’Estructures, Fecocat (Federació 
Catalana de la Construcció), Gremi del Comerç de Mobles, Gremi del Comerç de la Fusta, Gremi de Torners, 
Incafust, UPC, Coac, Escoles FP Fusta i Moble de Catalunya, Confederació Catalana de la Fusta. 

 

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

