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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 

  

Breu descripció: Associació empresarial que recolza, forma, informa i representa a les empreses 
constructores i autònoms de la ciutat de Barcelona i província.    

 

  

Dades de contacte 
 

Gran Via de les C.C., 663, 6è,  08010 Barcelona 

 
 932 659 430 

 
 comunicació@gremi-obres.org 

 
 

www.gremi-obres.org  

  

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

30/10/2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Des del departament de comunicació i comercial hem elaborat aquest pla tenint en compte les necessitats 
dels agremiats. Així mateix, també hem rebut l’assessorament de Barcelona +  Sostenible, i hem tingut en 
compte l’experiència de l’anterior Pla d’Acció 2018, del qual hem pogut comprovar quines iniciatives han 
tingut millor rebuda entre els nostres agremiats per donar-li continuïtat o no. Així mateix, el Pla d’Acció ha 
estat elaborat de forma conjunta entre el Departament de Comunicació del Gremi i el Departament 
d’Atenció a l’Empresa.  De forma conjunta amb Barcelona + Sostenible, hem elaborat bases i iniciatives que 
hem cregut més possibilistes i eficients de cara  a la seva posada en marxa. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 15 / abril / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2019 

  

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

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Des del Gremi fomentem valors de sostenibilitat a les nostres empreses, mitjançant jornades, avantatges i 
altres mitjans. El sector i la societat són cada dia més conscients de la necessitat de tenir més cura del medi 
ambient, tot i que encara queda molt camí a recórrer. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Promoure la construcció sostenible i responsabilitat mediambiental entre les empreses constructores 
agremiades. 

http://www.gremi-obres.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/pla_accio_gremiconstructorsobres_2018.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Conscienciació i divulgació de pautes de 
sostenibilitat entre les nostres empreses 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fer divulgació d’idees i mètodes 
d’estalvi energètic entre els nostres 
agremiats per tal que tinguin una 
major conscienciació de la 
importància de buscar fórmules 
sostenibles i que sàpiguen com 
aplicar-les en les seves activitats.  

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: En farem difusió de les diferents informacions que ens faciliti BCN Sostenible, 
tant de tipus imprès com digital. A través dels consells de Barcelona més 
Sostenible en les fitxes d’energia , el Gremi de Constructors es compromet a 
fer difusió d’idees i mètodes d’estalvi energètic entre els nostres agremiats i 
millorar així la consciència i el rendiment energètic, ja sigui mitjançant el 
nostre butlletí digital Gremi Informa, que enviem cada dilluns a la nostra 
massa gremial, com mitjançant expositors físics de la seu del Gremi. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-
empreses/bulleti/506/noves-fitxes-destalvi-energetic-en-comercos 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

     4.5/4.9/9.1/ 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Comunicació – Pedro García 

  

Calendari d’execució previst: 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: ---- 

  

Observacions: --- 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/506/noves-fitxes-destalvi-energetic-en-comercos
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/bulleti/506/noves-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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Indicador/s: 

 

Mitjançant enquesta anual: 
-Nombre d’agremiats que s’han compromès a aplicar alguna de les accions de millora, 
-Nombre d’accions de millora que han realitzat  els agremiats  
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2. Nom de l’actuació: Fomentar estalvi energètic 
  

 

 

Objectius 
d’aquesta actuació: 

Que les empreses treballin amb estalvi 
energètic  per tal d’optimitzar el seu 
consum d’electricitat i no malbaratar 
energia sense necessitat. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: Fomentar l’estalvi energètic  a través d’assessorament gratuït energètic a  les 
empreses agremiades mitjançant acords de col·laboració amb empreses expertes  
(Universal Energia) 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.gremi-obres.org/portfolio_page/universal-energia/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

4.3, 4.5, 10.4  

 
 

 

Indicador/s: 

Nombre d’assessoraments realitzats 

  

 

 

Persona o àrea responsable: Departament de comunicació i administració 

  

Calendari d’execució previst: A partir de març 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: ---- 

  

Observacions: --- 

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: Fomentar materials sostenibles 
  

 

 

Objectius 
d’aquesta actuació: 

Que les empreses agremiades utilitzin 
materials sostenibles per les seves 
obres de construcció.   

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Conveni de col·laboració amb Rockwool, especialistes en sostenibilitat, en el que 
l’empresa farà un assessorament a les empreses per fomentar la utilització dels seus 
materials i de la importància de treballar amb aquests.  Es fa publicitat de l’empresa 
Rockwool a través de tots els canals de comunicació del Gremi 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://www.rockwool.es/asesoramiento/ 

 

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  

 
 

 

Indicador/s: 

Nombre d’agremiats que realitzen els assessoraments 

 

 

Persona o àrea responsable: Comercial – Ramon Barnada 

  

Calendari d’execució previst: A partir de març 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: --- 

  

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: Feu clic per 
escriure una data. 

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. 

Fomentar l’estalvi energètic  a través 
d’assessorament gratuït energètic a  les 
empreses agremiades mitjançant acords 
de col.laboració amb empreses expertes  
(Universal Energia) 

Nombre de peticions 
d’assessorament 

4 assessoraments 
gratuïts en el 
darrer any 

10 assessoraments 
més de cara al 
pròxim any  

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

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

Conveni de col.laboració amb Rockwool 
especialistes en sostenibilitat, en el que 
l’empresa farà un assessorament a les 
empreses per fomentar la utilització dels 
seus materials i de la importància de 
treballar amb aquests. Es fa publicitat de 
l’empresa Rockwool a través de tots els 
canals de comunicació del Gremi 

Nombre de consultes dels 
agremiats 

INo en tenim 
constància. A partir 
d’ara intentarem 
canalitzar les 
demandes a 
Rockwool via 
Gremi per tal de 
poder-les 
comptabilitzar 

10 peticions de 
cara al proper any 

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

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

Fer divulgació d’idees i mètodes d’estalvi 
energètic entre els nostres agremiats 

Distribucions de comunicats i 
informacions 

Enviem 
periòdicament 
informació sobre 
Barcelona 
Sostenible i temes 
d’eficiència 
energètica 

És difícil 
comptabilitzar-ho 
però voldríem 
incrementar el 
nombre 
d’enviaments i el 
material imprès a 
distribuir 

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

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 

Des del Gremi col·laborem amb les següents entitats i comissions: Confederació Nacional de la Construcció, 

Confederació Catalana de la Construcció, FTN, Pimec, Fira de Barcelona, Junta Consultiva Administrativa de 

Catalunya, Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció, Institut de Tecnologia de la Construcció, 

Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Barcelona, Observatori de Barcelona de la Rehabilitació 

Arquitectònica, Cercle d’Infraestructures, Programa Làbora, Servei d’Ocupació de Catalunya, Fundació per a 

l’Ordenació del Sector de la Construcció, Gestora de Runes de la Construcció, Fundació Laboral de la 

Construcció, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i Consell econòmic i social de Barcelona; entre altres. 

 

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

