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1. Dades de l’organització 
 

Nom: GREMI DEL MOTOR 

  

Breu descripció: - El Gremi defensa i assessorament dels interessos propis del sector 

empresarial dels comerciants de vehicle a motor. En la vessant de servei 
postvenda, el Gremi agrupa als concessionaris oficials de marca de vehicles a 
motor 

- El Gremi col·labora en la formació social i professional dels treballadors del 
sector. 

- El Gremi facilita la més amplia informació possible als agremiats en tots 
aquells temes que els hi són del seu interès empresarial. 
- El Gremi fomenta l'associacionisme entre els seus socis i pariticipa en entitats 
empresarials sense ànim de lucre d’àmbit superior territorialment i en les 
Cambres Oficials de Comerç de Barcelona 

 

 

  

Dades de contacte 
 

GRAN DE GRÀCIA 69, entl 

 
 93 415 06 95 

 
 secretarigeneral@gremidelmotor.org 

 
 

www.gremidelmotor.org 

  

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

divendres, 18 / juny / 2021 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

El motiu que ens ha portat a realitzar aquest pla d’acció és donar continuïtat a les actuacions que 
es van engegar en el marc de l’Acord Cívic i reordenar-les als àmbits d’actuació i inquietuds socials 
i mediambientals que suscita l’ús de vehicles a motor 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 23 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’Acció 2017;  Pla d’Acció 2018  , Pla d’acció 2019-2020 
 

 

  

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/1486.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/fitxa_plaaccio_bs_gremi_del_motor_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_gremi_motor_2019-2020.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

El Gremi del Motor renova el pla desenvolupat en anys anteriors i que es descriu a continuació. El 
Pla contribueix a fer una cuitat més sostenible Aquestes línies d’actuació han estat consensuades 
amb la Junta Directiva del Gremi i seran informades a tots els associats. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

La finalitat del pla d’acció és la millora de la qualitat ambiental, l’estalvi energètic i altres aspectes 
de sostenibilitat dins del nostre sector i participar  amb  l’Ajuntament  en  el  desenvolupament  de  
bones  pràctiques per aconseguir aquesta millora del nostre entorn. 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Impuls renovació instal·lacions dels nostres agremiats amb inversions en 

matèria d’eficiència energètica i gestió d’energies renovables. Instal·lacions 
d’electrolineres i punts de recàrrega en les instal·lacions 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Impulsar que l’agremiat faci inversions  
de millora en les seves instal·lacions en 
matèria d’eficiència energètica i gestió 
d’energies renovables.  
 
Impulsar que l’agremiat instal·li punts de 
recàrrega en les seves instal·lacions i 
ajudar a estendre la xarxa de 
electrolineres a la nostra ciutat. Aquest 
servei al client moltes vegades ampliar la 
potència contractada. 
 
Fomentar el canvi d’hàbits dels clients, 
en la compra de vehicles més 
sostenibles amb motor elèctric i 
alternatius a la combustió interna 
(dièsel/benzina),  per la millora de la 
qualitat de l’aire i per una Barcelona 
més sostenible 
 
Simplificar i minimitzar la gestió dels 
residus derivats del producte que 
comercialitzen. Els vehicles elèctrics 
tenen un tractament residual molt 
diferent al de combusió interna.  

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Els agremiats adapten les seves instal·lacions en matèria d’eficiència energètica i 

gestió d’energies renovables destinades a reduir l’impacte ambiental.  

Instal·lacions d’electrolineres i punts de recàrrega en les instal·lacions 
 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

2.5 - 3.1 - 4.9  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Persona o àrea responsable: Secretaria General Gremi del Motor 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Personal del Gremi i subvencions Fons Europeus Next 
Horizont 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 
 

Nombre d'agremiats que informin haver fet inversions en matèria d’eficiència energètica i gestió 
d’energies renovables 
Increment del número de vendes a particulars i empreses de vehicles alternatius. Es facilitarà una 
comparativa que figuren de dades de matriculacions de vehicles elèctrics, informació obtinguda de 
la Direcció General de Trànsit. 
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2. Nom de l’actuació: Impuls del pla de desenvolupament de les infraestructures de 

recàrrega  del vehicle elèctric. 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’agremiat ha de fomentar l’ús de 
vehicles elèctrics a la ciutat, 
fomentant com la instal·lació de 
punts de recàrrega domèstics o en 
centres de treball 
 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: L’agremiat ha de fomentar el canvi d’hàbits en la compra del vehicle i a més 
està a disposició del client per informar-lo i assessorar-lo en la seva recàrrega.  

Notorietat de la col·laboració mitjançant la seva difusió pública amb una 
infografia elaborada per Gremi d’Instal·ladors i el Gremi del Motor 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Tot el que cal saber 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
2.5 - 3.1 - 4.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Secretaria General del Gremi del motor 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Personal del Gremi i subvencions Fons Europeus Next 
Horizont 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre d'agremiats que fan difusió de l’acord 

 

http://www.gremidelmotor.org/files/62-8004-fichero3/Tr%C3%ADptic%20Gremi%20Instal-ladors%20i%20Gremi%20Motor%20V3.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació:  Campanya de Sensibilització en les activitats firals de Barcelona. 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Donar a conèixer les alternatives i els 
avantatges de la compra i substitució 
del vehicle antic per un de nou, 
especialment els de motor elèctric, 
en les fires que es faran a Barcelona  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

     
Breu descripció: El Gremi disposarà d’un espai contractat a Expoelectric, saló coorganitzat per 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en el marc de la setmana de la 
Mobilitat sostenible (2021-2022).  

A més, disposarà d’un espai en el Saló de l’Automòbil de Barcelona (2021) i en 
el del Vehicle d’Ocasió de Barcelona (2021-2022). En els dos espais es farà la 
màxima difusió possible de la campanya de sensibilització descrita en el punt 
5.1. 

S’enviaran notes de premsa informatives als mitjans i la intenció de fer la 
màxima difusió de la campanya comercial. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
2.5 - 3.1 - 4.9 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Secretaria General del Gremi del motor 

  

Calendari d’execució previst: 2020-2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal del Gremi 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Número de visitants facilitat per l’organitzador dels esdeveniments firals 

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: Pla de inserció laboral en el servei postvenda de l’automoció, de 
joves en situació de vulnerabilitat social 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir l’abandonament educatiu de 
joves en situació de vulnerabilitat social 
a través de la formació i la inserció 
laboral 

 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: La Fundació Éxit es proposa reduir l’abandonament educatiu de joves en situació de 

vulnerabilitat social a través de la formació. El punt de trobada amb el Gremi del 
Motor és que un itinerari és formar als joves per treballar en les instal·lacions dels 
nostres associats, concessionaris que disposen de instal·lacions de xarxa i pintura. 
Com el projecte requereixen la implicació de les empreses, com a entitat ens 
demanen que formem part del seu projecte com a entitat col·laboradora, participant 
en les reunions de treball i difonen la proposta entre els nostres socis. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.fundacionexit.org 

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
7.8 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Secretaria General del Gremi del motor 

  

Calendari d’execució previst: 2020-2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal del Gremi 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre d'agremiats que col·laboren en el projecte 

 

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-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any: 

des.-18 

Impuls renovació instal·lacions dels 
nostres agremiats amb inversions en 
matèria d’eficiència energètica i gestió 
d’energies renovables. Instal·lacions 
d’electrolineres i punts de recàrrega 
en les instal·lacions 

Nombre d'agremiats que 
han fet inversions en 
qualsevol de les línies 
d’actuació relacionades 
 

10 
20% 
30% 

            

Impuls del pla de desenvolupament 
de les infraestructures de recàrrega  
del vehicle elèctric 

Nombre d'agremiats que 
fan difusió de l’acord. 

25 30%             

Campanya de Sensibilització en les 
activitats firals de Barcelona 

Número de visitants 
informats 

1000 5% més             

Pla de inserció laboral en el servei 
postvenda de l’automoció, de joves 
en situació de vulnerabilitat social 

Nombre d'agremiats que 
col•laboren en el projecte 

0    
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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 

ICAEN 

CATOR / SIRCAT 

PACTE PER LA MOBILITAT (AJUNTAMENT DE BARCELONA) 

EXPOELECTRIC 

FIRA DE BARCELONA 

FUNDACIÓ EXIT 
 

 

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

