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1. Dades de l’organització 
 

Nom: ASSOCIACIO / GREMI COMERCIANTS D’ELECTRODOMESTICS 

  

Breu descripció: El nostre objectiu és representar i defensar els interessos professionals del sector del 
comerç d’electrodomèstics.  

 

  

Dades de contacte  
Via laietana, 32. 08003Barcelona. 

 
 933016336 

 
 ace@gremielectrodomestics.cat 

 
 

www.gremielectrodomestics.cat 

  

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

dimecres, 15 / maig / 2019 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Des de la  Junta directiva de la  Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, es va proposar 
aquesta acció,  i a partir d’aquí la Junta del  nostre Gremi ho vol impulsar per les botigues de tot Catalunya.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 24 / abril / 2020 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2019-2020 

  

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

 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció: 

Estem vivint en un moment en el que els conceptes com “economia circular” sistemes de combustió per els 
cotxes, eficiència energètica i pujada del rebut de la llum estan presents en tots els medis per les 
repercussions socials, i això intentem que suposi estalviar en la despesa de la llum. 
 

 

mailto:ace@gremielectrodomestics.cat
http://www.gremielectrodomestics.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_g.electrodomestics_2018.pdf
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Conscienciar sobre els estalvis mitjans anuals a la factura de la llum que suposa l’adquisició 
d’electrodomèstics d’alta eficiència energètica. 
A més de seguir facilitant la recollida de residus que generen els ciutadans a la hora de comprar un nou 
aparell. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1.Nom de l’actuació: Assessorament estalvis mitjans energètics 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Conscienciar als consumidors dels 
estalvis energètics que suposa comprar 
aparells amb alta eficiència energètica 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: S’enviaran uns cartells indicant els estalvis mitjans anuals per l’adquisició 
d’electrodomèstics d’alta eficiència energètica. 
S’enviaran a tots els comerços de Catalunya, i a mes de tenir-los a la vista dins la 
botiga, els venedors informaran verbalment de l’estalvi que suposa la compra 
d’electrodomèstics amb eficiència energètica. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: Ambientals  

☐ Socials 

☒Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 

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

9.10, 5.2 

 
 

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: GONZALO MORALES MOLINA 

  

Calendari d’execució previst: 2019-2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos propis del gremi 

  

Observacions:  

 

 
Indicador/s: 
 

 
 

• Nombre de cartells repartits entre totes les botigues de Catalunya. 
• Nombre de botigues que participaran en aquesta acció 

 

 

 

2.Nom de l’actuació: KIT D’AMBIENTALITZACIO 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Implementar bones practiques de 
consum al lloc de treball,  i reduir el 
consum d’aigua, energia i materials. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Enviament d’adhesius i cartells que contenen missatges breus i directes, motivant al 
personal i clients del comerç a l’estalvi de consum. Aquests adhesius s’hauran 
d’enganxar en llocs estratègics per tal que tinguin més efecte. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☐xAmbientals  

☐ Socials 

☐x Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

4.5, 5.3 

 
 

 

 

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: GONZALO MORALES MOLINA 

  

Calendari d’execució previst: 2019-2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Propis del Gremi i de Barcelona + Sostenible 

  

Observacions:  

 

 

Indicador/s: 

- Nombre d’adhesius sol·licitats 
- Nombre de botigues que han participat amb la iniciativa 

  



  

5 
 

5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data:abr.-20 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

Valor assolit 
Data 2n any: 

Assessorament estalvis mitjans 
energètics 

 
Nombre de cartells repartits 
entre totes les botigues de 
Catalunya. 
 

0 Cartells  1500   

 
Nombre de botigues que 
participaran en  aquesta 
acció 
 

0 Botigues 600   

Kit  d’ambientalitzacio 

 
Nombre d’adhesius 
sol·licitats 
 

0 Adhesius 100   

 
Nombre de botigues que han 
participat amb la iniciativa 
 

0 Botigues 25   
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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 

Formem part de la FEDERACION ESPAÑOLA DE COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS, entitat que 
engloba a totes les Associacions de Comerciants d’electrodomèstics de tot el territori Espanyol. 

 

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

