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COMPRA COLECTIVA
És una nova tendència de consum la d'unir-se per enfortir la
capacitat de negociació. Aquest concepte és tremendament
versàtil i funciona de forma tan simple com reunir a un grup de
persones amb un mateix objectiu de compra.
El col·lectiu que desitja realitzar la compra busca el millor dels preus entre les ofertes que els
diferents proveïdors puguin fer, i els proveïdors, han de valorar el interès que els hi genera aquest
grup de persones per realitzar una proposta de descomptes concreta i única. La Xarxa és la via per
eliminar a intermediaris i aconseguir un determinat producte o servei a un preu per sota de l'ofert
al mercat a nivell particular.
No hem de confondre les plataformes de compres col·lectives amb les diferents webs de cupons
(Groupon, LetsBonus, Privalia, Groupalia, Ofertix, Zowroom,..) en les quals podem adquirir
productes a un preu final més barat però no eliminen a l'intermediari ja que la pròpia web exerceix
com a tal i obté la seva comissió.
No es promulguen massa en el nostre país l'utilitzar aquest tipus de compres per obtenir millors
preus

de

subministraments

energètics,

telefonia,

habitatge...

Per

això

informem

de

quieropagarmenosluz que és la subhasta col·lectiva de preus d'energia proposada a les
operadores

a

fi

d'obtenir

una

millor

tarifa

per

a

la

factura

de

la

llum.

Es tracta d'una iniciativa gratuïta i no vinculant i que una vegada emeses les ofertes per part de les
operadores l'usuari podrà acceptar-les o no.

EL PACTE DEL CELIAC
Al maig es celebra el Dia Internacional de la Celiaquia i des de l’ACPB volem promoure el NOU
PACTE DEL CELIAC el qual, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l’Associació
Celíacs de Catalunya, té per objectiu millorar la informació de l’etiquetatge dels productes
alimentaris.
Aquest PACTE distingeix i identifica gràficament si l'aliment és apte per a celíacs o no ho és:

“Apte”

“No apte”

Tots els productes d'una determinada marca i línia de productes de les empreses que hagin
subscrit el Pacte han d'utilitzar els distintius del Pacte per a les persones celíaques.

Utilització dels distintius amb relació al gluten.- Per a la utilització dels distintius Pacte per a les
persones celíaques es considera que el producte és APTE PER A CELÍACS quan la quantitat de
gluten, determinada segons el mètode analític R5 ELISA, és igual o inferior a 20 ppm (parts per
milió), tal i com estableix el Reglament CE/41/2009, de 20 de gener, sobre l’etiquetatge dels
productes alimentaris destinats a persones amb intolerància al gluten.
En cas que el producte alimentari pugui contenir una quantitat de gluten superior a 20 ppm,
segons el mètode analític R5 ELISA, el distintiu que s’haurà d’utilitzar ha de ser el corresponent als
productes NO APTES PER A CELÍACS. (Aquest mètode serà el vàlid sempre que no es modifiqui la
recomanació del Còdex i no es publiqui un altre mètode com a oficial).

Garantia de compliment.- L’empresa que hagi signat el Pacte per a les persones celíaques en el
qual es compromet a fer un ús correcte dels distintius corresponent, ha de poder garantir que els
productes en els quals incorpora els distintius compleixen les característiques establertes per a la
seva utilització.
La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana del Consum, vetlla pel correcte
etiquetatge dels productes alimentaris que es troben a disposició de les persones consumidores
d’acord amb la normativa vigent d’etiquetatge alimentari (Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol,

pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes
alimentaris i el Reial decret 930/1992, de 17 de juliol, pel qual s’aprova la norma d’etiquetatge
sobre propietats nutritives dels productes alimentaris i el Reglament CE/41/2009, de 20 de gener,
sobre l’etiquetatge dels productes alimentaris destinats a persones amb intolerància al gluten i la
resta de normativa específica corresponent).

QUALIFICACIÓ I CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UN EDIFICI
La qualificació d’eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda
energètica de l’habitatge en condicions normals de funcionament i ocupació i la certificació d’eficiència energètica és
el procés pel qual s’atorga aquesta qualificació.

A partir del 1 de juny els habitatges en venda o lloguer han de disposar d’un certificat d’eficiència
energètica. Aquest proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici
o habitatge que vol comprar o llogar a més de oferir-li opcions i recomanacions per millorar-ne
l’eficiència energètica.
Aquest certificat especificarà, mitjançant una escala entre la lletra A a la G, el nivell d’emissions de CO2 en
proporció a les dimensions de l’edifici.
L'interessat a sol·licitar el certificat haurà d'acudir als tècnics en possessió de titulació adient (arquitectes
o enginyers). El propietari tindrà total llibertat per triar-los.
En les operacions de venda d’habitatge, els propietaris, han d’entregar l’original del certificat d’eficiència
energètica en el moment de l’operació; si és tracta de lloguer el que s’ha d’entregar és una copia al
inquilí. La validesa del certificat és 10 anys i passat aquest termini cal renovar-lo. (En tot cas, el certificat
es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica)
L’obligació de tenir-ho afecta a tots els edificis de nova construcció, habitatges que és lloguin o venguin
de nou i edificis o parts d’edificis en els que una entitat pública ocupi una superfície útil total o superior a
250m² i amb freqüència de públic.
La data d’entrada en vigor i la tipologia dels edificis és la següent:
Àmbit
Nova construcció

1 de novembre de 2007

Grans Rehabilitacions

1 de novembre de 2007

Vendes i lloguers

1 de juny de 2013

Edificis públics > 500 m2

1 de juny de 2013

Edificis públics entre 500 i 250 m2

9 de juliol de 2015

Edificis públics llogats >250 m2

31 de desembre de 2015

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.3dced8940534077fc644968bb0c0e1a0/?
vgnextoid=7bf09137fa8ed310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7bf09137fa8ed310VgnVCM1000008d
0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Ens fem ressò...
... La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència del Catalana del Consum del Departament d'Empresa i Ocupació;
de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural; i de l'ICASS del Departament de Benestar Social i Família, juntament amb les
principals organitzacions socials que gestionen bancs d'aliments i les patronals del sector alimentari, van constituir la
Taula de Distribució Solidària d'Aliments amb l'objectiu de millorar i potenciar els serveis de distribució d'aliments a
persones que pateixen situacions d'urgència social i d'exclusió social.
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=195928&idioma=0
... 11 de Maig Dia Mundial del Comercio Justo .– El comercio justo es una alternativa al comercio tradicional. Frente a
los criterios meramentes economicos de este último, El Comercio Justo tiene en cuenta, además, valores éticos que
abarcan aspectos tanto sociales como ecológicos.
http://www.cecu.es/boletin_CJ_2.pdf

… Nova i última pujada de la bombona de butà aquest any.– A partir del 14 de maig el preu será de 17.53 euros (el
topall legal fixat fins el 2014 pel Ministeri d’Indústria i Energia)
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