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1. Dades de l’organització 
 

Nom: GREMI DEL COMERÇ DE MOBLES DE BARCELONA 

  

Breu descripció: El Gremi del Comerç de Mobles de Barcelona, és l’interlocutor del sector davant les 
administracions públiques i la resta d’actors públics i privats. La seva missió és 
defensar els interessos empresarials dels agremiats. Així mateix, l’entitat ofereix als 
agremiats tota mena de formació, productes i serveis necessaris per el dia a dia del 
sector. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer Muntaner 48-50 1r 3ª 

 
 934 534 804  - 606 460 402 

 
 lbustamante@gremihabitat.cat, info@gremihabitat.cat  

 
 

www.gremihabitat.cat  

  

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

dijous, 15 / juny / 2017 
 

 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

El Gremi de Mobles de Barcelona des de 2017 va prendre la decisió de participar en el projecte Barcelona 
Sostenible, des d'aquest moment comencem a adoptar les accions i mesures que el projecte indicava, i que 
s'adaptaven al nostre mercat; així mateix ens encarreguem que cadascun dels nostres agremiats dins de la 
Província de Barcelona fes el mateix.  
Creem canals de comunicació estrets amb ells per a informar de les activitats i més encara d'incentivar la 
seva participació en aquest projecte. 
En aquest 2022 seguirem amb aquesta labor, fent ús de la tecnologia i de les nostres entrevistes perquè els 
nostres agremiats treballin amb nosaltres i entre tots millorar la sostenibilitat. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 17 / juny / 2022 

  

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

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’acció 2017 i Pla d’acció 2018 
 

 

 

 

 

 

mailto:lbustamante@gremihabitat.cat
mailto:info@gremihabitat.cat
http://www.gremihabitat.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/1496.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_g.comerchabitat_2018.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

El Gremi hàbitat, té com a objectiu a través d'aquest pla d'Acció sostenible, que és el de conscienciar a 
totes les botigues de mobles associades que han de col·laborar a mantenir el nostre planeta terra en un 
medi ambient de vida saludable. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Incentivar als nostres socis al fet que participin en tota els accions del programa Barcelona Sostenible, 
complir les metes establertes i ajudar a la conservació del medi ambient. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 

Millorar la informació per al  consumidor sobre les  
característ iques socials  i  ambientals  dels productes  
(origen, durabi l i tat,  producció ecològica, transgènics,  etc .)  
dels productors  i  de la  comerciali tzació.  Exigir  bon 
etiquetatge .  

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

 Etiquetar el 100% dels productes 

que s'exhibeixen a les seves 

instal·lacions. 

 Etiquetar correctament els 

productes exhibits a les seves 

botigues, perquè el comprador 

estigui informat de cada detall del 

producte. 

 Conscienciar als agremiats sobre 
els avantatges d'etiquetar els 
productes de forma correcta i de 
brindar la informació pertinent als 
compradors 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: El Gremi de mobles confeccionarà unes etiquetes en les quals hi ha tota la informació 
important sobre el producte, la seva fabricació i composició. Aquestes etiquetes han 
d'estar penjades sobre els productes en una orientació que puguin ser observades 
pels clients. 

El venedor haurà de tenir els coneixements tècnics necessaris dels productes per poder 
brindar l'assessorament respectiu si la persona ho demana. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 
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Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

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

5.2  

 

 

 

Indicador/s: 

Agremiats que adquireixen els productes / agremiats empadronats a Barcelona 
 

 

 

 

2. Nom de l’actuació: Kit d'ambientalització d'oficines i establiments 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

 Reducció del consum de recursos a 
través de fer més sostenibles els 
espais de treball tant si són locals 
comercials com oficines. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: El Kit d’ambientalització, és un recurs disponible per les entitats i comerços.  
Fent ús dels diferents materials podreu aplicar bones pràctiques en consum 
responsable d’una manera fàcil i entretinguda, que us suposarà un estalvi econòmic i 
energètic. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/12499  

 

 

Persona o àrea responsable: Luis Bustamante Vilchez - 606 460 402 

  

Calendari d’execució previst: 2022-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Assessor per part del gremi que informarà el correcte ompliment de 
les etiquetes 
 
El Gremi confeccionarà les etiquetes i les ofercerá als seus 
agremiats. 

  

Observacions: 
  El Gremi confeccionarà les etiquetes i les hi oferirà als seus 
agremiats. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/12499
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Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

4.5, 5.9, 8.4 i 10.2  

 

 

 

Indicador/s: 

Agremiats que descarreguem els adhesius / agremiats empadronats a Barcelona. 

 

3. Nom de l’actuació: Formacions Comerç + Sostenible 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

• Reduir l’ús de productes que 
perjudiquen el medi ambient. 
• Reduir el consum d’energia els 
comerços. 
• Permetre l’accés a les persones amb 
discapacitat als establiments i que la 
seva visita sigui agradable. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: • Els tallers i sessions gratuïtes ajudaran als empresaris i treballadors de les botigues 
de mobles a saber com millorar el seu actuar enfront de les diferents dificultats que 
puguin presentar-se diàriament. No sols de manera reactiva sinó també preventiva, 
és a dir, adequar els seus serveis de manera que sigui beneficiosa per a ells. 
• Com a gremi informarem oportuna i contínuament als nostres socis sobre les 
xerrades que es venen en els mesos de Juliol i setembre. Per a aquest fi utilitzarem 
els correus electrònics i les xarxes socials per a arribar a ells. 
• Posarem major èmfasi en: Bones pràctiques ambientals, reducció de la despesa 

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Luis Bustamante Vilchez – 606 460 402 

  

Calendari d’execució previst: 2022 - 2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
  L’assessor per part del gremi que informarà el correcte ús 
d’aquesta eina de servei.  

  

Observacions:  L'assessor informarà com sol·licitar o descarregar aquests adhesius 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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d'energia i accessibilitat al comerç (sessió gravada que s'enviarà als agremiats) 

  

Més informació 
(enllaç): 

Web formacions Comerç + Sostenible: 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/formacions-cs 
 
Formació accessibilitat al comerç: 
https://drive.google.com/file/d/1s97V5gNmRIU4t_zOhVNgWtPTucMIkdU5/view?usp
=sharing 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_acce
ssibilitat_en_el_comerc_proximitat.pdf 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

4.5 i 6.7  

 

 

 

Indicador/s: 

Es comptabilitzarà el nom de la botiga agremiada, i el nombre de participants en cada formació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Luis Bustamante Vilchez – 606 460 402 

  

Calendari d’execució previst: Juliol i setembre 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Suport de Barcelona Sostenible 

  

Observacions:   

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/formacions-cs
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/formacions-cs
https://drive.google.com/file/d/1s97V5gNmRIU4t_zOhVNgWtPTucMIkdU5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s97V5gNmRIU4t_zOhVNgWtPTucMIkdU5/view?usp=sharing
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_accessibilitat_en_el_comerc_proximitat.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_accessibilitat_en_el_comerc_proximitat.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: Compromís Barcelona Plàstic Zero 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

• Reduir la contaminació per part dels 
comerços respecte a l'ús de plàstic i 
cartó 
• Incrementar la reutilització de 
materials d'un sol ús i d’ampolles per al 
seu ús dins dels comerços 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: • El nostre gremi treballarà amb l'Ajuntament de Barcelona en el projecte 
COMPROMÍS BARCELONA PLÀSTIC ZERO; que té com a finalitat l'aconseguir que els 
comerços redueixin i eliminin l'ús de plàstics d'un sol ús (és a dir que no es pot 
reutilitzar). 
• Com a gremi, informarem oportunament els nostres socis sobre l'avantatge 
d'eliminar el plàstic d'un sol ús i els exhortarem al fet que puguin unir-se a aquest 
projecte. 
• Ens centrarem en incentivar la participació dels nostres socis en: fomentar la 
reutilització del cartó i dels plàstics que arriben juntament amb els mobles així com el 
seu reciclatge; i fomentar l'ús d’ampolles d'aigua i l'ús de gots reutilitzables per al 
consum de begudes. 
 
Enllaç d’adhesió: https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/15104  

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Els comerços que facin aquesta acció us podeu adherir al Compromís Barcelona 
Plàstic Zero, a través del següent enllaç: 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/15104  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.8  

 
 

 

Persona o àrea responsable: Luis Bustamante Vilchez – 606 460 402 

  

Calendari d’execució previst: 
Les botigues de mobles poden fer l'adhesió al compromís Barcelona 
plàstic Zero fins al 30-10-2022. 

  

Recursos humans i/o econòmics: Suport de les botigues de mobles. 

  

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/15104
https://www.decidim.barcelona/assemblies/CompromisBarcelonaPlasticZero
https://www.decidim.barcelona/assemblies/CompromisBarcelonaPlasticZero
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/15104
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: 

Es comptabilitzarà el nombre de la botiga agremiades que s'adhereixin al compromís. 

 

 

5. Nom de l’actuació: Neteja amb productes respectuosos 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

• Evitar l'ús de productes que 
perjudiquin el medi ambient i de males 
pràctiques dels mateixos 
• Incrementar l'ús d'aquests productes 
dins de les llars, coneixent els seus 
avantatges 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: • La nostra associació té com un dels seus objectius la cura del medi ambient, motiu 
pel qual té interès a incentivar a l'ús de productes amigables que no perjudiquin la 
persona ni al medi ambient. 
• Com un pas important, nosaltres hem signat un conveni amb l'empresa LIMPITAPIZ, 
empresa que es dedica a la neteja de tota mena de mobles. 
• Aquesta empresa s'encarregarà de brindar serveis de neteja als nostres agremiats i 
que, quan un client realitzi una compra, l'empresa al cap de 6 mesos vagi a casa 
d'aquests a realitzar el servei a cost 0. 
• D'igual forma aquest servei per als comerços serà a baix cost. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://limpitapiz.com/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

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

5.5 i 6.9   

 

Observacions:   

 

 

Persona o àrea responsable: Bertona Castillo Fabio – 666 825 641 

  

https://limpitapiz.com/
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: 

Es comptabilitzaran el nombre de botigues agremiades que realitzin la neteja amb productes respectuosos. 

 

Calendari d’execució previst: Juliol 2022 – Juny 2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal de l’empresa Limpitapiz 

  

Observacions:   
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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:   

Millorar la informació per al 
consumidor sobre les característiques 
socials i ambientals dels productes 
(origen, durabilitat, producció 
ecològica, transgènics, etc.) dels 
productors i de la comercialització. 
Exigir bon  etiquetatge. 

Agremiats que adquireixen 
els productes/agremiats 
empadronats a Barcelona 

El 70% dels nostres 
agremiats  
compleixen amb 
aquesta acció. 

80% Botigues 
agremiats 

    

Kit d'ambientalització d'oficines i 
establiments 

Agremiats es descarregaran 
els adhesius/agremiats 
empadronats a Barcelona 

Per iniciar 
50% Botigues 
agremiats 

    

Formacions Comerç + Sostenible 

Es comptabilitzarà el nom de 
la botiga agremiada, i el 
nombre de participants en 
cada formació. 

Per iniciar 
20% Botigues 
agremiats 

    

Compromís Barcelona Plàstic Zero 
Es comptabilitzarà el nombre 
de la botiga agremiades que 
s'adhereixin al compromís. 

Per iniciar 
30% botigues 
agremiats 

    

Neteja amb productes respectuosos 

Es comptabilitzaran el 
nombre de botigues 
agremiades que realitzin la 
neteja amb productes 
respectuosos 

En procés 
25% botigues 
agremiades 
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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 

Gremi hàbitat, col·labora amb tots els seus associats, i els ha incentivat sempre a posar-se a l'avantguarda 
amb les xarxes socials (Instagram, Facebook, Twiter, així com també a través de la seva pàgina web 
(gremihabitat.cat) en la qual cadascun té una landing especifica per a la seva botiga i fer-se veure a tots els 
possibles clients. 

 

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

