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1. Dades de l’organització 
 

Nom: 
GREMI DE CATALUNYA DE COMERCIANTS DE FERRETERIA, SUB. IND., BRICOLATGE, 
MENATGE I AFINS 
   

Breu descripció: Els nostres objectius són: 

 Representar al comerciant de ferreteria, subministrament industrial, 
bricolatge i parament per a la llar, enfront l’Administració i les institucions 
públiques i privades. 

 Defensar els interessos del sector 

 Col·laborar en la formació social i professional 

 Facilitar la més amplia informació possible als nostres membres 

 Fomentar l’associacionisme 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Av. Portal de l’Àngel, 36 primer pis despatx 10 

 
 93 318 32 24 

 
 gremi@gremideferreteria.org  

 
 

www.gremideferreteria.org  

  

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

dilluns, 3 / abril / 2017 
 

 

 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

 El gremi compta amb la Comissió per Barcelona Sostenible que està formada per tres membres de la Junta 
Directiva i el personal administratiu del Gremi. Aquest any 2019 s’han dut a terme 3 reunions per fer el 
plantejament de les propostes i com portar-les a terme . 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 30 / maig / 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31 / 12 / 2020 

  

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

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Aquest any ¡ 2019 volem mantenir el nombre de comerços adherits de la nostra entitat des de l’inici de la 
col·laboració amb Barcelona + Sostenible i involucrar els comerços de fora de Barcelona, que pertanyen a 
la nostra entitat en les mateixes pautes de sostenibilitat. 

mailto:gremi@gremideferreteria.org
http://www.gremideferreteria.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/plaaccio_cs_gremiferreteria_2018.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Continuar amb les accions dutes a terme a des de l’any 2017, per col·laborar amb la sostenibilitat del medi 
ambient seguint les recomanacions de Barcelona Comerç + Sostenible. Implicar als nostres agremiats per 
portar a terme aquestes pràctiques i que ho comparteixin i donin exemple als seus veïns i clients. 
 
 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Tu ja recicles? 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Mantenir el grau de compromís de les 
Ferreteries com a punt de recollida de 
les piles, bombetes i fluorescents i a més 
el Gremi facilitar-los informació per 
aplicar mesures de reciclatge al mateix 
comerç dels materials utilitzats durant la 
seva activitat comercial. (paper, plàstic, 
deixalles metàl·liques).  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció:  El Gremi ha signat un conveni de col·laboració amb UNIBAT per facilitar contenidors 
per la recollida gratuïta de les piles, bombetes i fluorescents. El Gremi mantindrà 
informades a les ferreteries per email amb informació referent a com i per què 
reciclar. 

 
 

 
  

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? 
 
5.10     

 

Indicador/s: 

Nº de ferreteries adherides a UNIBAT o a altres entitats de recollida de residus.  
 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Rosa Tudó / Júlia Gutiérrez 
  

Calendari d’execució previst: 2019-2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal del gremi, recursos propis de les quotes dels agremiats 

  

Observacions:       

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: Ja teniu bosses reciclables? 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Aconseguir una disminució del 
repartiment de bosses de plàstic quan es 
realitza una compra a la ferreteria.  
 
Incentivar la compra de bosses 
biodegradables, reutilitzables o  
materials alternatius al PVC.  

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció:  Informació de la necessitat , no ja de cobrar les bosses de plàstic, sinó d’eradicar 
totalment o en gran mesura la seva distribució, donat el seu gran impacte negatiu 
sobre el medi ambient. 
Facilitar informació d'empreses per la compra de bosses d'altres tipus de materials 
amb preus més competitius pel petit comerç.   

 

 

 

  

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? 
 
5.8/5.10 

 
 

Indicador/s: 

Percentatge de ferreteries adherides a l’acció, nombre de les que canvien les bosses de PVC per les 
biodegradables. 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Rosa Tudó / Júlia Gutiérrez  

  

Calendari d’execució previst:  2019-2020  

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal del gremi, recursos propis de les quotes dels agremiats  

  

Observacions: Aquesta actuació es dirigirà a totes les ferreteries de Catalunya 

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: Dona vida al comerç del barri... 
La ferreteria t’ajuda a ser sostenible 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Potenciar el comerç del proximitat i la 
compra a la ferreteries del barri. Així es 
redueix la necessitat d’agafar el vehicle 
per fer desplaçaments i donar vida al 
comerç del barri.  
Ajudar al client final a estalviar-se uns 
diners en les compres que realitzi a la 
ferreteria, potenciant el bricolatge i les 
reformes a casa. 
 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Amb el lema la ferreteria t'ajuda a ser sostenible, continuarem amb la Campanya 
"Guanya un val de 50€ per comprar a la ferreteria del barri" 
 
Campanya per potenciar la compra a la ferreteria del barri amb la col·laboració de 
proveïdors, fent valer què fa cadascun d'ells per millorar la sostenibilitat i el 
reciclatge. Les ferreteries faran difusió amb el pòster de la campanya que distribuirà 
el Gremi. 

 

 

 

  

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? 
 
9.1 

 

Indicador/s: 

Número de ferreteries que s’han adherit a l’acció 

 

 

Persona o àrea responsable:  Rosa Tudó / Júlia Gutiérrez  

  

Calendari d’execució previst: 2019-2020  

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal del gremi, recursos propis de les quotes dels agremiats  

  

Observacions: Aquesta iniciativa va dirigida  a totes les ferreteries de Catalunya 

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: Reducció del consum de material d’oficina. 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir la despesa a l’oficina del Gremi 
de paper i consumibles com el tòners i 
tinters per impressores. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Reduir el numero de fotocòpies, potenciant l’ús d’enviaments electrònics. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

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  

 
 

 

Indicador/s: 

Pressupost destinat a material d’oficina i despeses del despatx.  

  

 

 

Persona o àrea responsable:  Rosa Tudó / Júlia Gutiérrez  

  

Calendari d’execució previst:  2019-2020  

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal del gremi, recursos propis de les quotes dels agremiats  

  

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: març-19 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor assolit 
Data 2n any:   

Tu ja recicles? 
Nº de ferreteries adherides a 
UNIBAT o d’altres entitats de 
recollida de residus.  

88%    98%             

Ja teniu bosses reciclables?                           
Percentatge de ferreteries 
adherides al pla 

51% del cens de 
ferreteries de 
Barcelona 

75 % de les 
ferreteries 
adherides al pla 

            

Campanya dona vida al comerç del Barri. 
Percentatge de ferreteries 
del cens de Barcelona 

90% 
100% de ferreteries 
de Barcelona 
agremiades 

       

Compromís reducció consum material a 
l’oficina del Gremi 

Pressupost 2019 per 
material oficina/despeses 
despatx 

900€ 
Reducció 35% del 
pressupost 
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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 

      

 

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

