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1. Dades de l’organització 
 

Nom: GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA 

  

Breu descripció: El Gremi de Serrallers de Catalunya data de 1380 i que, al llarg de la seva trajectòria 
ha tractat d’afovorir l’aprenentatge dels oficis relacionats amb la serralleria. El ram 
d’empreses que tenim es dediquen a la serralleria, carpinteries, automatismes, 
manteniments industrials, ascensors, soldadures, estructures metàl·liques... i moltes 
més,  i ha estat paraigua dels professionals que s’hi dediquen, facilitánt-los-hi 
assessorament en tots sentits i potenciant una bona relació entre ells. Ara, el nostre 
objectiu és donar a conèixer aquesta institució a la societat en general, que el client 
pugui necessitar un servei professional del nostre sector. 
 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C/ CÒRSEGA,74 

 
 933016646 

 
 secretaria@gremiserrallers.com 

 
 

www.gremiserrallers.com 

  

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

divendres, 9 / juny / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Hem començat realitzant una videoconferència,amb la responsable del Ajuntament,que ens ajudat aclarir 
els punts de millora per els nostres agremiats,hem enviat mails informatius als nostres agremiats. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: 21 d’abril de 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’Acció 2017 , Pla d’Acció 2018, Pla d’Acció 2019, Plà 
d’Acció 2020 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://www.sostenibilitatbcn.cat/documents/recurs/1477.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_gremi_de_serrallers_de_catalunya_2018.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_gremi_de_serrallers_de_catalunya_2019.pdf
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Aquest any igual que l’any passat farem del Kit d’ambientalització, i durem a terme l’eficiencia energètica 
contactan amb alguna comercialitzadora verda per poder oferir millors serveis.Millores a l’accessibilitat del 
comerç 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Ajudar als agremiats a involucrar-se en el plà d’acció per tal de contribuir al reciclatge i la conservació del 
medi ambient. 

 

  



       

3 
 

4. Descripció de les actuacions 
 

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

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Ajudar als agremiats a involucrarse en el 
plà d’acció per tal de contribuir al 
reciclatge i la conservació del medi 
ambient 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: Estalviar amb l’aigua, amb la calefacció. 

Reciclatge i medi ambient. 
Que els agremiats tinguin present per mitjà de la imatge la importància d’estalviar 
en aigua i llum. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

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

 

Beneficis esperats: 
X☐ Ambientals  

☐ Socials 

X☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Continuitat 

  

   

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

4.5, 5.3, 9.3  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Gremi de Serrallers de Catalunya 

  

Calendari d’execució previst: ANUAL 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Fer arribar la informació als nostres agremiats.I aconseguir 
que s’adereixin més agremiats 

 
 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

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
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Numero d’agremiats que demanen el Kit i realitzar enquestes per recollir  informació 

 

 

2. Nom de l’actuació: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Disminuir el consum energètic i obtenir 
l’estalvi econòmic. 
 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Substitució per iluminació a llum led i energia verda. 
Revisio de contractació a les comercialitzadores. 
Posar detectors de llum als magatzems d’entrades i sortides 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/fitxes-destalvi-energetic-en-comercos. 

 

Beneficis esperats: 
X☐ Ambientals  

☐ Socials 

☐X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Millora 

  

   

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

4.3, 4.5, 10.4  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Gremi de Serrallers de Catalunya 

  

Calendari d’execució previst: ANUAL 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Que les empreses posin més llums de led i tambè 
controladors de temps i contractin comercialitzadores 
verdes. 

  

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/fitxes-destalvi-energetic-en-comercos
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/fitxes-destalvi-energetic-en-comercos
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Empreses que han adaptat el sistema elèctric 

 

3. Nom de l’actuació: Millorar l’accesibilitat als comerços i locals 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millorar l’accés als comerços i locals 
incorporant rampes per cadires de 
rodes i cotxets, distribuir l’espai 
interior per tal que cadires de rodes i 
cotxets tinguin mobilitat, canviar 
portes antigues per automátiques, 
etiquetes de logos vermells als vidres, 
els cartells dels pvp més grans i 
visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Que tots els  locals i comerços siguin accesibles per tothom. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 
 

Beneficis esperats: 
 ☐Ambientals  

 X☐ Socials 

 X☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Innovació 

  

   

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

2.7 

 

 

Persona o àrea responsable: Gremi de Serrallers de Catalunya 

  

Calendari d’execució previst: ANUAL 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Esperem mantelitzar als agremiats de la importancia de la 
bona  accessibilitat als comerços. 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s:  

Empreses que han millorat l’accessibilitat als comerços 

 

4. Nom de l’actuació: ACCIÓ SOCIAL 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Que els alumnes surtin amb eines 
per poder accedir al mercat laboral. 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: El Gremi contractarà joves en risc d’exclusió social per fer practiques a les 
empreses agremiades.  

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

Beneficis esperats: 

 ☐Ambientals  

 X☐ Socials 

 ☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: Continuitat 

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

7.4, 7.8 

 

Indicador/s: Nº empreses que han acollit els alumnes. 
 

 

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: febr.-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

KIT D’AMBIENTALITZACIÓ 

Numero d’agremiats que 
demanen el Kit i realitzar 
enquestes per recollir  
informació 

0 10 % 3 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
Empreses que han adaptat 
el sistema elèctric 

0 10 0 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

MILLORAR L’ACCESIBILITAT ALS 
COMERÇOS I LOCALS 

. Empreses que han 
millorat l’accessibilitat als 
comerços 

0 5 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

ACCIÓ SOCIAL 
Nº empreses que han 
acollit els alumnes. 

0 5% 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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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 

PIMEC 
CONSELL DE GREMIS 
BCN+SOSTENIBLE 
BANC SABADELL 

 

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

