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1. Dades de l’organització 
 

Nom: GREMI ARTESÀ DE XURRERS DE CATALUNYA 

  

Breu descripció: Associació empresarial d’àmbit comunitari que acull a totes les persones dedicades a 
l’activitat de xurreria, ubicades en qualsevol població de Catalunya.  
Aquesta associació empresarial, lliurement constituïda, té com a fins primordials la 
representació i defensa dels interessos professionals dels seus agremiats 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Passeig Lluis Companys, 4 08018 BARCELONA 

 
 933097562 

 
 gremi@gremidexurrers.com  

 
 

www.gremidexurrers.com  

  

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: 

En la reunió de treball amb la secretaria de Barcelona Sostenible, es proposen diferents accions, que es van 
aprovar en junta per la seva aplicació. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 17 / abril / 2020 

  

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:  

Hem elaborat els diferents Plans d’Acció pensant en rebre una bona participació dels nostres membres, 
esperem la màxima implicació en tots els Plans d’Acció presentats, participant tots plegats en la 
sostenibilitat de la ciutat. 
 
  
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Com els darrers anys, amb els plans d’Acció proposats, volem donar a conèixer i tenir visibilitat a l’àmbit de 
la sostenibilitat de la ciutat, i que els nostres membres facin un ús responsable de les eines que tenim al 
nostre abast 

 

mailto:gremi@gremidexurrers.com
http://www.gremidexurrers.com/
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/1463.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_g.artesa_xurrers2018.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Millora  del rendiment energètic 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Volem que els nostres associats tinguin 
al seu abast tota la informació 
necessària  sobre l’estalvi i eficiència 
energètica i aconsegueixin millorar els 
seus establiments energèticament 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: El Gremi farà difusió de les fitxes sobre l’estalvi i eficiència energètica elaborades per 
l’Agencia d’Energia de Barcelona i Barcelona + Sostenible, de manera física o 
electrònica a tots els agremiats. De manera que els nostres agremiats es 
comprometen a llegir i posar en marxa alguna acció de les que informen. 

 

 

 

  

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: 
innovació 

  

   

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

4.5, 6.1, 6.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Secretaria Gremi 

  

Calendari d’execució previst: 01/01/2019 al 31/12/2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Secretaria Gremi i Ajuntament de Barcelona (BCN+Sostenible) 

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

El nombre d’establiments que s’hi adhereixi 

 

 

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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2. Nom de l’actuació: Envasos sostenibles 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Volem avançar-nos a la prohibició del 
plàstic i proposem envasos 
biodegradables a tots els nostres 
agremiats 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: La nostre preocupació y sensibilitat amb el nostre entorn. Ens ha portat a buscar 
productes, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Amb l’objectiu de posar a 
disposició dels nostres agremiats, una gama de productes que compleixin les normes 
de compostabilitat i biodegradabilitat per entre tots construir un futur millor i 
eliminar els envasos de plàstic del nostre negoci. 
El gremi informarà a les empreses agremiades, mitjançant els seus canals interns de 
comunicació, els productes alternatius que disposem  al nostres abast.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Innovació 

  

   

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

5.4 i 5.8  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Secretaria del Gremi  

  

Calendari d’execució previst: 01-01-2019 a 31-12-2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
  

  

Observacions: 
  

 

 

Indicador/s: 

El nombre d’establiments que s’hi adhereixi 

  

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 2019 
Valor esperat al 

cap d’un any: 
Valor assolit 
Data 1r any:   

Valor assolit 
Data 2n any:   

Millora del rendiment Energètic 
El nombre d’establiments 
que s’adhereixi a l’acció 

0 15     

Envasos Sostenibles 
El nombre d’establiments 

que ofereixin envasos 
biodegradables 

? 

Augmentar el 
nombre 

d’establiments que 
ofereixen envasos 

ecològics 
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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

