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1. Dades de l’organització 

 

Nom: GREMI EMPRESARIAL D’ASCENSORS DE CATALUNYA - GEDAC 

  

Breu descripció: 
Agrupació empresarial d’àmbit autonòmic de les empreses instal·ladores i 
conservadores d’aparells elevadors i de manutenció. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C/ Viladomat, 174 3 planta 

 
 93 451 45 11 

 
 info@gedac-gremi.org  

 
 

www.gedac-gremi.org 

  

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: 

El Gremi d’Ascensors està molt implicat, com a entitat, en els temes ambientals, en les noves propostes de 
les Administracions i també com a continuïtat de la signatura de l’Acord Civic. L’adhesió al compromís per 
la sostenibilitat va ser proposat pels tècnics del Gremi motivant a la presidència i als membres de Junta que 
van acceptar. La proposta del Pla d’acció es va presentar a la Junta de Govern el 15 de maig 2017 quedant 
aprovades les actuacions i el seu desplegament.   

La Junta del Gremi va aprovar per unanimitat la renovació del Pla 2019 en reunió celebrada el 4 de febrer 
de 2019. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 29 / maig / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2019-2020 

  

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

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

El Gremi d’Ascensors, adherit a l’Acord Civic des de l’inici del projecte, compta entre els seus agremiats  
d’empreses que tenen assolit, mitjançant procediments, conductes per afavorir la sostenibilitat ambiental i 
la millora de la eficiència en els productes i serveis que ofereixen.  
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@gedac-gremi.org
file:///C:/Compartida/www.gedac-gremi.org
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/1459.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_cs_2018_gedac.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

L’objectiu principal del Pla és ajudar a les empreses en els projectes ambientals i de sostenibilitat per donar 
compliment a les diferents normatives i sobretot sensibilitzar en les temàtiques. 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: ADEQUACIÓ DE LES FLOTES DE VEHICLES 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

 Contribuir a millorar la qualitat 
ambiental de l’aire i el soroll en la 
ciutat, apostant per energies netes. 

 Aconseguir millores en els impostos 
municipals i taxes relacionades. 

 

 

 

 

 

 

 

     

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 sectorial amb fabricants de vehicles elèctrics i híbrids. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-
productiva-i-resilient/pla-director-del-vehicle-electric  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 

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

3.1, 4.7, 9.1 

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d'empreses adherides a aquesta actuació. 
 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Gerència o administrador principal a l’empresa 

  

Calendari d’execució previst: Bianual  

  

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

  

Observacions:  Incrementar estacions de subministrament d’energia 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-director-del-vehicle-electric
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-director-del-vehicle-electric
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Informar als clients  com poden millorar 
l’accessibilitat en els seus edificis per a 
persones amb mobilitat reduïda: 
instal·lant ascensors, plataformes 
elevadores o rampes. 
Les instal·lacions també es poden 
millorar energèticament. 
Línies d’ajuts de les administracions. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Les empreses informen de manera continuada als seus clients de les convocatòries 
públiques de subvencions per a la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica 
dels edificis, mitjançant les pròpies convocatòries de les administracions publiques o 
amb les circulars informatives del Gremi. 

El Gremi  preveu editar fulletons informatius en matèria d’accessibilitat que serveixi a 
les empreses de comunicació amb els titulars. 

 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/home.html  
 
http://gedac-gremi.org/ca/noticies/jornada-de-l-habitatge-i-l-accessibilitat/ 
 

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
2.7, 7.1 , 7.2  

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d'empreses adherides a aquesta actuació. 

Persona o àrea responsable: Comercials i departaments d’atenció al client 

  

Calendari d’execució previst: bianual 

  

Recursos humans i/o econòmics: Hores de gestió de personal, visites i reunions 

  

Observacions:  Els objectius depenen de les decisions preses pels mateixos titulars 

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/home.html
http://gedac-gremi.org/ca/noticies/jornada-de-l-habitatge-i-l-accessibilitat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


       

5 
 

3. Nom de l’actuació: REDUCCIÓ DE RESIDUS DE DRAPS INDUSTRIALS 
  

 

 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Aquesta acció promou la reducció en 
origen de la generació del residu dels 
draps utilitzats en tasques industrials: 
feines amb olis i lubrificadors, pintures, 
vernissos, es important en un entorn 
industrial i en l’àmbit de treball dels 
tècnics de les empreses.  

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Contractació d’un proveïdor (gestor o empresa especialitzada) que subministri draps 
nets reutilitzats i reculli periòdicament els draps utilitzats en les tasques industrials de 
manteniment. 
El Gremi preveu aquest contacte i informarà puntualment d’aquesta acció. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.mewa.cat/serveis/sistema-de-serveis/draps-de-neteja/  
http://www.sircat.net/index.php/ca/productes-i-serveis  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   
 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.9, 5.10 

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d'empreses adherides a aquesta actuació. 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Mateixos operaris i personal d’empresa 

  

Calendari d’execució previst: bianual 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Pel compliment d’aquesta acció es necessita un Manual o protocol 
d’empresa dirigit al personal treballador 

  

Observacions:  Depèn de les tarifes dels gestors del servei 

https://www.mewa.cat/serveis/sistema-de-serveis/draps-de-neteja/
http://www.sircat.net/index.php/ca/productes-i-serveis
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: MILLORA ENERGÈTICA 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Les empreses i el sector en general han 
de promoure els avenços tecnològics 
que milloren la despesa energètica del 
conjunt de les instal·lacions: a l’àmbit 
lumínic, acústic, energètic, etc. 
 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Les empreses informen als clients de les possibilitats d’adequació, modificació i/o 
millores en certs elements de les instal·lacions antigues o en el seu conjunt,  que 
beneficiïn l’estalvi energètic i millorin el consum d’energia.  
El Gremi d’Ascensors informa les empreses de les convocatòries d’ajuts publicades 
mitjançant circulars. 
Es preveu la elaboració d’un fulletó informatiu que serveixi les empreses per 
comunicar als clients la possibilitat d’aquestes millores. 
 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://icaen.gencat.cat/ca/inici/  

 

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, 4.8, 4.9, 5.2 

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d'empreses adherides a aquesta actuació. 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Comercials i departaments d’atenció al client 

  

Calendari d’execució previst: bianual 

  

Recursos humans i/o econòmics: Hores de gestió de personal, visites i reunions 

  

Observacions: Els objectius depenen de les decisions preses pels mateixos titulars. 

http://icaen.gencat.cat/ca/inici/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Nom de l’actuació: DESPLEGAMENT ISO 14001 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fomentar el respecte al medi ambient i 
a l’entorn, responsabilitzant els 
departaments i personal de les 
empreses, creant valors i actuant per fer 
sostenibles els serveis i productes. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Promoure entre els agremiats la implantació del sistema de certificació ISO 14001 
medi ambiental i posar en valor als agremiats que ja tenen implantat aquest sistema 
de gestió que implementa processos respectuosos amb el medi ambient i la millora 
contínua. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
6.7 

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d'empreses que han aconseguir implantar la certificació ISO 14001. 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Administradors i gerents 

  

Calendari d’execució previst: bianual 

  

Recursos humans i/o econòmics: Tota l’empresa ha d’implicar-s’hi 

  

Observacions: 
Cal donar més valors i reconeixement a les empreses implicades en 
aquests sistemes. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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6. Nom de l’actuació: REDUCCIÓ DE L’ÚS DE PLÀSTIC EN EL CONSUM DIARI 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Eliminar els plàstics d’un sol ús en 
l’entorn dels menjadors d’empresa i ús 
quotidià a les oficines. Incorporar 
d’aquesta forma un consum més 
responsable al lloc de treball. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Minimitzar l’ús de plàstic del consum diari dins l’entorn laboral d’empresa, substituint 
els gots i estris de menjador per materials més duradors amb l’objectiu de deixar 
d’utilitzar gots i ampolles de plàstic en un nombre important. 

El Gremi d’Ascensors utilitza aquesta actuació en les seves oficines i amb les reunions 
que es realitzen a la seu social.  

Es preveu informar les empreses i motivar-les en les bones pràctiques incorporant 
aquesta acció al Pla i amb l’enviament del Kit que preveu la Secretaria Barcelona 
Comerç + Sostenible. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 http://www.barcelona.cat/bcnsostenible 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.8 

 

 

 

Indicador/s: 

 

 

Persona o àrea responsable:  Tot el personal de l’empresa: oficines i treballadors 

  

Calendari d’execució previst: Continuo 

  

Recursos humans i/o econòmics: Oficines i menjadors col·lectius d’empresa. Office. 

  

Observacions: 
Aquesta acció és pot implementar instal·lant fonts d’aigua a les 
oficines i gots de vidre o material mes durador. 

http://www.barcelona.cat/bcnsostenible
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Nombre d'empreses adherides a aquesta actuació. 



       

10 
 

5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: maig-19 

Valor 
esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

2017 

Valor assolit 
Data 2n any: 

2018 

Valor assolit 
Data 3r any:       

ADEQUACIÓ DE LES FLOTES DE 
VECHICLES 

Nombre d'empreses 
adherides a aquesta 
actuació  

3 1 2 4 
 

PROMOCIÓ DE 
L’ACCESSIBILITAT 

Nombre d'empreses 
adherides a aquesta 
actuació 

8 8 8 8 

 

REDUCCIÓ DE RESIDUS DE 
DRAPS INDUSTRIALS 

Nombre d'empreses 
adherides a aquesta 
actuació 

4 1 2 2 

 

MILLORA ENERGÈTICA 
Nombre d'empreses 
adherides a aquesta 
actuació 

6 5 5 5 

 

DESPLEGAMENT ISO 14001 

Nombre d'empreses 
que han aconseguir 
implantar la certificació 
ISO 14001 

2 5 5 3 

 

REDUCCIÓ DE L’ÚS DE PLÀSTIC 
EN EL CONSUM DIARI 

Nombre d'empreses 
adherides a aquesta 
actuació 

1 4   
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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: Informem periòdicament de la Publicació de normativa estatal i autonòmica de l’àmbit ambiental 

 

CONSORCI DE L’HABITATGE DE BARCELONA: Promoció de la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a la 
ciutat de Barcelona incidint en la mobilitat, supressions de barreres arquitectòniques i millora de la 
eficiència energètica de les instal·lacions. 
Jornada accessibilitat i habitatge novembre 2018: http://gedac-gremi.org/ca/noticies/jornada-de-l-
habitatge-i-l-accessibilitat/ 

 

CONSORCI METROPOLITA DE L’HABITATGE: “Rehabilita, una llar eficient”. 
Difusió entre els agremiats d’una aplicació per a mòbils i tauletes que dóna orientació als ciutadans i 
ciutadanes sobre la reducció de la demanda energètica i la millora del confort que es poden aconseguir en 
un habitatge, en funció de les actuacions de rehabilitació que s’hi realitzin. 
 
INSTITUT CATALÀ D’ENÈRGIA DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT: Material divulgatiu sobre la 
rehabilitació energètica dels edificis, tríptic adreçat a la ciutadania amb informació bàsica sobre com 
millorar el confort de la llar i reduir la factura energètica a través de la rehabilitació.  
Implementació de la reducció de plàstics d’un sol ús a les oficines del Gremi d’Ascensors. 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://gedac-gremi.org/ca/noticies/jornada-de-l-habitatge-i-l-accessibilitat/
http://gedac-gremi.org/ca/noticies/jornada-de-l-habitatge-i-l-accessibilitat/

