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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya  (APCE) 

  

Breu descripció: L’APCE  és  la institució més representativa del sector de la promoció construcció 
d’habitatges i un referent essencial per a l’empresariat català. L’ Associació de 
Promotors de Barcelona va néixer el 28 de febrer de 1968. Actualment compta amb 
més de 500 grups immobiliaris associats que representen a més de 1000 empreses.  

 

 

  

Dades de contacte 
 

Av. Diagonal 472-476 

 
  93 237 49 67  

 
 juridic@apcecat.cat 

 
 

https://apcebcn.cat/ 

  

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

dimecres, 1 / juny / 2022 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

El Pla d’Acció s’ha elaborat fent una recopilació d’informació entre els responsables i els treballadors de 
l’APCE.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 1 / juny / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció:  2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors:  

 
 

-2019 
-2020 
-2021 
 

 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció: 

Actualment l’APCE està implicada activament en diverses actuacions en favor de la sostenibilitat en els 
àmbits ambientals, socials i econòmics, tals com: 
- Organització de la Comissió de treball interna anomenada “Comissió Tècnica, per a la rehabilitació i la 
sostenibilitat”. 
-Organització de l’ “Aula Immobiliària”, que són unes sessions sobre l’edificació del futur, la sostenibilitat i 
la reducció del consum energètic en edificis, els nzeb (en col.laboració amb el ICAEN i l’ITEC).  

https://apcebcn.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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- Pautes de sostenibilitat a seguir a l’oficina de l’APCE (recollida selectiva de residus, etc).  
- Participació en el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona.  
- Creació del nou Grup de treball d’Innovació a l’Edificació. 
 
  

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Es vol posar en valor la feina que aporta l’APCE a favor de la sostenibilitat i al mateix temps està obert a 
possibles noves accions i millores per la mateixa. 

4. Descripció de les actuacions 
 

1.Nom de l’actuació:  Sostenibilitat oficina APCE 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

-Reduir el consum energètic 
-Fomentar la recollida selectiva de 
residus per tipus 
- Reduir la “petjada ecològica ” de 
l’oficina 
 

 

 

 

 
 
 

 
     
Breu descripció: -Recollida selectiva de residus per tipus (paper, cartró, plàstic,etc) 

- Electricitat: Bombetes tipus “led” i temporitzadors elèctrics.  
- Recomanacions de no consum de paper intern i fomentar l’ús digital.  
- Increment substancial de les reunions i jornades celebrades per mitjans telemàtics, 
evitant així desplaçament innecessaris. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.  

 

Beneficis esperats: xAmbientals  

x Socials 
x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

3,4,5,6,7,8,9,10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Tot el personal de l’APCE  

  

Calendari d’execució previst:  Permanent  

  

Recursos humans i/o econòmics:  Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació.  

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Observacions:  Escriviu, si s’escau, altres observacions.  

 

 

Indicador/s: 

Estalvi assolit en consum elèctric i generació de residus 

 

 

2.Nom de l’actuació: Comissió Tècnica, per a la rehabilitació i la 
sostenibilitat 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

-Comissió de Treball de l’APCE oberta a 
totes les empreses del sector promotor-
constructor associades i a diferents 
experts en diferents àmbits que vulguin 
col·laborar. 

 

 

 

 
 
 

 
     

Breu descripció: Segueix puntualment el desenvolupament del CTE, decret d’habitabilitat i altres 
normatives afins relacionades amb els subministraments i les instal·lacions. Respecte 
de la rehabilitació i la sostenibilitat, estudia i proposa metodologies per a la millora 
constant del parc construït i la seva adaptació al nous estàndards de qualitat en 
matèria d’estalvi energètic, alhora que dona compta de la marxa de les directives de 
la UE en aquest àmbit. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.  

 

Beneficis esperats: 
XAmbientals  
X Socials 

X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

3,4,5,6,7,8,9,10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Comissió Tècnica, per a la rehabilitació i la sostenibilitat  

  

Calendari d’execució previst:  Reunions cada dos mesos 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació.  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Observacions:  Escriviu, si s’escau, altres observacions.  

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’assistents a les Comissions. 

3.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 les nostres 
empreses associades 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: Farem difusió de les diferents informacions que ens faciliti BCN Sostenible. L’APCE 

es compromet a fer difusió d’idees i mètodes d’estalvi energètic entre els nostres 
associats i millorar així la consciència i el rendiment energètic. 

 
 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.  

 

Beneficis esperats: XAmbientals  

X Socials 
X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació? 
 
3,4,5,6,7,8,9,10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Comunicació APCE  

  

Calendari d’execució previst:  Publicacions i enviaments periòdics 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació.  

  

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

 

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: 

Numero d’enviaments i publicacions de les diferents informacions facilitades per BCN Sostenible  

 

4.Nom de l’actuació: 
Fomentar l’estalvi energètic, l’ús de materials 
sostenibles i la correcta i eficient gestió dels 

residus de la construcció en el sector 
  

 

 
Objectius 
d’aquesta actuació: 

Fomentar l’estalvi energètic, l’ús de 
materials sostenibles i la correcta i 
eficient gestió dels residus de la 
construcció entre les empreses del 
sector promotor/constructor associades 
a l’APCE. 

 

 

 
 
 

 
 
     

Breu descripció: Convenis de col·laboració  amb empreses externes especialitzades en l’eficiència 
energètica, l’ús de materials sostenibles i la correcta gestió dels residus de la 
construcció com Uponor , Siber i Gestora de Runes de la Construcció. 
 
En el mateix sentit es col·labora també amb entitats com l’ICAEN,  l’ITeC, el COAC i el  
CAATEEB. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.  

 

Beneficis esperats: XAmbientals  

X Socials 
X Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació? 
 
3,4,5,6,7,8,9,10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Administració i Departament de formació APCE  

  

Calendari d’execució previst:  Periòdic al llarg de tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació.  

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Observacions:  Escriviu, si s’escau, altres observacions.  

 

 

Indicador/s: 

Número d’assessoraments prestats als associats en les matèries descrites i número de jornades i seminaris 
formatius organitzats i/o amb presència i col·laboració de l’APCE. 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data:maig-19 

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. 

Sostenibilitat oficina APCE 
Estalvi assolit en consum 
elèctric i generació de 
residus 

Alt 
Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Comissió Tècnica, per a la rehabilitació i 
la sostenibilitat 

Nombre d’assistents a les 
Comissions 

Alt 
Escriviu quin valor 
voldríeuassolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Conscienciació i divulgació de pautes de 
sostenibilitat entre les nostres empreses 

Numero d’enviaments i 
publicacions de les diferents 
informacions facilitades per 
BCN Sostenible 

Encara no iniciat 
Escriviu quin valor 
voldríeuassolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Fomentar l’estalvi energètic, l’ús de 
materials sostenibles i la correcta i 
eficient gestió dels residus de la 
construcció en el sector 

Número d’assessoraments 
prestats als associats en les 
matèries descrites i número 
de jornades i seminaris 
formatius organitzats i/o 
amb presència i col·laboració 
de l’APCE 

Alt 
Escriviu quin valor 
voldríeuassolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descritesabans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
enaquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeuassolir per 
a aquest indicador. 

Feu clic per 
escriure text. 

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 

Col·laborem en diversos temes formatius i d’informació sectorial amb :  
-COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC), Demarcació de Barcelona 
- COL.LEGI D' APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
(CAATEEB) 
- INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA – ITeC  
- INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA (ICAEN) 
- CONSELL DE L’HABITATGE SOCIAL DE BARCELONA (AJUNTAMENT DE BARCELONA) 
- GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ S.A. 
- OBSERVATORI METROPOLITÀ DE L’HABITATGE DE BARCELONA (O-HB) 
 
 

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

