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Benvolguts,  

 
 
La nostra empresa, en el decurs de 60 anys d’existència, ha hagut de fer front a diferents 
reptes per tal d’adaptar-se a noves situacions de mercat. 
  
Fruit d’un creixement continuat que ha culminat en una estructura empresarial prou sòlida, 
grup Morera agafa ara el compromís de la sostenibilitat en tots els àmbits com a eina bàsica 
per consolidar-se en el temps i en l’espai. 
  
La perspectiva que ens dóna l’experiència i la il·lusió que absorbim dels directius més joves, 
ens motiva a buscar resultats en diferents aspectes; econòmics, socials i ambientals.  
 
És evident que la part econòmica ha estat una prioritat en l’anàlisi de resultats però també és 
cert que Grup Morera sempre ha tingut present aspectes que defugen del balanç comptable. 
Aquesta situació ha vingut donada pel caràcter de les persones que ens toca portar la direcció, 
per la situació geogràfica que durant molts anys s’ha centrat principalment a la Garrotxa, i pel 
tipus de producte que hem comercialitzat i que ens ha permès estar en contacte directe amb 
el territori i la seva gent. 
 
Grup Morera  presenta la sisena memòria de sostenibilitat amb la finalitat de valorar 
internament el treball fet, donar-lo a conèixer i crear referents per tal de progressar en un 
futur immediat. 
 
 
Eudald, Quim i Isabel Morera Salis  
 
Consellers Delegats  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaració de la  
 direcció 
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HISTÒRIA 
 

 
 
 
 
 
Grup Morera inicia la seva activitat l'any 1955 en un primer comerç al carrer Verge del Carme 
núm. 1 a Olot dedicat principalment a la compra - venda de productes del camp. Actualment 
aquest comerç està dedicat a la venda de productes naturals i ecològics i opera sota el nom de 
CASA MORERA.  
A l’any 1970, amb el nom de COMERCIAL MORERA SL, inaugura el primer agrocomerç també a 
Olot. Aquest representarà el model de punt de venda que amb la marca Morera Agrocomerç 
acabarà instal·lant-se a Les Preses, Ripoll, Figueres, Girona, Vic, Girona, la Bisbal d’Empordà, 
Bescanó, Manlleu i el febrer del 2014, Banyoles 
L’any 1987 aconsegueix el títol d’empresa productora de llavors amb la identificació nº 11 de 
l’estat espanyol.  
Més endavant crea una secció d’empresa dedicada a les gespes, a la jardineria esportiva i a 
l’oci.  
En aquest apartat consolida un centre de producció de gespa natural al Baix Empordà i una 
línia de manteniment i assessorament de camps d’esport.  
Al mateix temps crea una nova divisió d’alimentació per animals de companyia amb 
l’elaboració de diferents formats pensats per a la comercialització en botiga especialitzada.  
L’any 2003 es va crear l’empresa ROYALVERD SERVICE SL. En els darrers anys aquesta divisió 
ha tingut un creixement molt important tant en la creació, manteniment, renovació i 
assessorament d’espais verds (gespa natural i artificial).  
El 8 de desembre del 2005, dia que l’empresa celebra el 50è aniversari, inaugurem el complex 
de restaurant i allotjament a la Vall d’en Bas. L’any 2012 s’inaugura un nou restaurant a la 
Plaça del Conill d’Olot, LA BRASERA. I l’any 2013 ampliem el sector d’allotjament obrint un nou 
establiment a Olot, L’APARTHOTEL CAN MORERA. 
L’any 2009 entra a formar part de la societat francesa SITOFLOR SAS amb el 24,5% de les 
accions.  
L’any 2011 el grup s’internacionalitza i entra a formar part de  l’empresa brasilera GREENLEAF 

GRAMADORS  per a la construcció dels diferents camps que acollirà la Copa del Món.  El 2013 
es constitueix l’empresa ROYALVERD BRASIL. 
L’any 2012 forma part de l’empresa SOLUTIOMA SL, dedicada en l’estabilització de talussos, 
protecció de despreniments i control de l’erosió, amb un 17% de les accions.  
Actualment el Grup, amb l’esperit preeminentment familiar, treballa amb tres grans divisions 
diferents:  
MORERA AGROCOMERÇ (agricultura) 
CM RESTAURACIÓ (hosteleria) 
ROYALVERD (jardineria) 

ISTÒRIA 
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OBJECTIUS DEL GRUP  

MISSIÓ VISIÓ VALORS 

1. Per Morera, donar servei i oferir 
diversitat de productes de la 
terra i per  la terra, aplicant la 
millora contínua en la seva 
gestió i afavorint la compra i 
comercialització de productes 
del territori, per tal 
d’aconseguir la satisfacció dels 
seus clients.  

2. Per Royalverd, ser empresa de 
referència en el manteniment, 
assessorament, renovació i 
creació de camps esportius 

3. Per CM restauració donar 
satisfacció al client amb la 
degustació del cuinat amb 
producte del territori i 
comoditat i atenció 
personalitzada amb les 
pernoctacions 

Grup Morera és una organització 
orientada a satisfer les 
expectatives dels clients, a  
consumidor, a crear equips de 
de treball estables i a l’eficiència 
tan econòmica com laboral. 

• Participativa afavorint l’aportació 
d’idees i opinions  

• Innovadora immergint-se amb 
nous reptes de la societat 
adaptant-se als canvis.  

• Diversificada en els productes 
però amb un eix principal que és 
el producte de la terra  

• Familiar per la implicació de la 
tercera generació al complet  

• Responsable en la gestió de les 
persones i els seus recursos  

DOMENEC MORERA MORERA 
AGROCOMERÇ 

ROYALVERD 
SERVICE 

CAN MORERA 
RESTAURACIÓ 

        
                                                                                           

IMMOBILIARIA 

MORERA BLOC 
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La present memòria és la setena memòria de sostenibilitat que publica el Grup Morera 
i comprèn les activitats realitzades durant tot l’any 2014. La memòria de sostenibilitat 
es publica anualment, i la darrera publicada feia referència a l’activitat de l’any 2013.  
 
El Grup Morera integra quatre empreses i també forma part de l’empresa francesa 
SITOFLOR, a través de la qual subministra gespa natural als diferents camps de futbol 
d’arreu i de SOLUTIOMA, empresa dedicada a la reconstrucció de talussos. 
Però l’abast de la memòria només contempla les empreses Comercial Morera SL i 
Royalverd Service SL. 
 
El contingut de la memòria és el resultat d’agrupar de forma anual els impactes més 
significatius ja sigui econòmics, socials o ambientals, i per elaborar-la ens hem basat en 
la metodologia que proposa el GRI i el Codi de Gestió sostenible de la Garrotxa i 
Collsacabra. Aquesta memòria no registra modificacions d’informacions donades en 
altres memòries ni canvis de metodologia d’informació i càlcul dels indicadors 
utilitzats.  
 
En aquest procés hi ha participat la direcció del grup i s'ha fet una consulta als nostres 
grups d'interès sobre els impactes del Grup que consideren més significatius. Per això 
hem realitzat un total de 19 enquestes i les hem repartit a l'equip directiu, al personal, 
clients i proveïdors. De les enquestes rebudes hem constatat que el que interessa més 
són els següents impactes:  
Vector econòmic: l’activitat econòmica.  
Vector ambiental: la gestió de l'energia.  
Vector social: condicions sociolaborals dels treballadors. 
 
L’any 2003 vam presentar a la Fundació Garrotxa Líder un projecte en un programa 
d’ajuts per la millora de la qualitat integral de la Garrotxa i el Collsacabra. Una vegada 
diagnosticats els punts forts i dèbils de l’empresa ens van marcar uns objectius 
econòmics, mediambientals i socials que es van aconseguir amb unes pautes ben 
definides. Des d’aleshores l’empresa treballa amb millora continua, i l’objectiu de la 
redacció de la memòria és comunicar als grups d’interès el que l’empresa està fent. 
 
La persona de contacte per a qüestions relatives a la memòria o al seu contingut és 
Isabel Morera: isabel@grupmorera.com, 972 69 34 08, Carrer Avellana, 6 Les Preses.  
 
La memòria ha estat revisada per la Fundació Privada Garrotxa Líder amb un nivell 
d’aplicació de GRI equivalent a C.  
 

Definició i continguts de la  
memòria 
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Dades bàsiques i localització  
 
Comercial Morera SL 
 C/ Terrassa, 20 Olot 17800 
B17023508 
TEL. 972 693408 
FAX 972 692090 
 morera@grupmorera.com 
 www.grupmorera.com 

 

Royalverd Service SL 
C/ Avellana, 6 17178 Les Preses 
B17761594 
TEL. 972 693408 
FAX 972 692090 
royalverd@grupmorera.com 
www.royalverd.com 

 
L’empresa disposa d’altres centres de treball a La Vall d’en Bas, Ripoll, Vilafant, Girona, 
Vic, La Bisbal d’Empordà, Bescanó, Barcelona, Verges, Manlleu i Banyoles, i opera 
principalment a Espanya, França i el Brasil.  

 
Organigrama 
 

 
 
L'estructura de l'empresa és familiar. El Sr. Domènec Morera actua com a President del 
Consell d'Administració i no ocupa un càrrec executiu dins l'empresa. Els tres fills són 
consellers delegats de l'organització i gestionen la gerència de l'organització.   
 
 

L’EMPRESA 
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Dimensions de l’organització  
 

 
 

3 germans a la direcció de l’empresa 

67 % de professionals amb contractació fixa 

28 % del personal té una antiguitat superior als 10 anys 

46% homes i 54% dones                                

400.000 vendes de tiquets / any als agrocomerços 

Internacionalització de l'empresa Royalverd 

 

 
Grup Morera treballa amb una tipologia de clients molt diversa, consumidor final, institucions, 
empreses minoristes i empreses distribuïdores. 
L’àmbit territorial dels nostres clients és majoritàriament català. Treballem però a diferents 
províncies d’Espanya com la Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó i Galícia. 

 
 
Canvis significatius produïts a l’organització durant el període 
cobert per aquesta memòria 
 
Royalverd viu la seva expansió al Brasil. Participa activament en la construcció de diferents 
camps pel mundial de futbol del Brasil. 
 
Morera Agrocomerç fa millores en els diferents punts de venda, com la climatització amb 
estufes pellet. 
 
S’amplia la terrassa amb una terrassa amb cabuda per unes 25 persones. El disseny fet per 
l’Arnau Vergès dóna molta personalitat i frescor en l’ambient. 

 
 
 

Premis i reconeixements o multes i sancions rebudes durant el 
període cobert per la memòria 
Durant l’any 2014, Grup Morera no ha rebut cap premi ni reconeixement, ni cap multa o 
sanció.  
 

 
Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 

Núm. 
treballadors 

 

67,36 
 

Morera      51,80 
 RoyalVerd 15,56 

  

 

71,62 
 

Morera      50,17 
 RoyalVerd 21,45 

 

 

76,65 
 

Morera      51,71 
 RoyalVerd 24,94 

 

 

74,86 
 

Morera      48,71 
 RoyalVerd 26,15 

 
 

 

88,55 
 

Morera     56,34 
 RoyalVerd 32,21 

 

 

94,66 
 

Morera     54,23 
 RoyalVerd 40,43 

 

 
FACTURACIÓ 

 

 
10.794.266,09€ 

 
10.131.813,18€ 

 
10.355.945,29€ 

 
9.860.649,53€ 

 
9.467.001,10€ 

 
10.352.827€ 



Memòria sostenibilitat Grup Morera 2014 Página 8 

 

 
 

Indicadors econòmics 
 

 
 
 

Ús dels recursos locals  
 

 
L'empresa des dels seus orígens, a l'any 1955 ha venut la llavor al pagès i li hi ha comprat la 
collita. El blat de moro, el blat, el sègol, la patata, les mongetes….en són un exemple. 
Actualment l'empresa té l'activitat molt diversificada i molts dels productes que treballa no són 
produïts a la comarca, com és l'exemple de gespes, terres, pinsos, flors, llegums.... No obstant es 
manté el tracte amb el productor i s'ha ampliat amb la diversitat de productes a vendre en els 
agrocomerços i restauració, com és l'aigua, l'embotit, els formatges, les verdures o la carn. 

 
 

 
L'empresa utilitza transport propi pel desplaçament de les mercaderies. A la zona industrial 
de Les Preses s'opera com a central de compres: sovint anem a buscar el producte als nostres 
proveïdors i posteriorment es reparteix pels diferents punts de venda o restauració. 

 

100% 100% 100% 100% 100%

2010 2011 2012 2013 2014

 
 
 
 

El personal del Grup Morera no està centralitzat a La Garrotxa. El fet que tinguem diferents 
punts de venda a la província de Girona i també arreu d’Espanya ha fet reduir notablement el 
nombre de treballadors residents a la Garrotxa. És prioritat de l'empresa trobar persones 
properes al lloc de treball. Durant els darrers anys més del 45% del personal de l’empresa no 
viu a la comarca de la Garrotxa.  
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Gestió empresarial  
 
El desenvolupament del Grup en el període 2007-2014, conseqüència tant del creixement de 
vendes dels punts de venda, com de la incorporació de noves línies de negoci, ha motivat que 
es fes un replantejament de consolidació de la seva empresa marcant uns nous objectius.  
                                                                                                                                                                                    
· Innovació per la millora de mètodes i eines de treball.  

· Inversió en la difusió de les xarxes socials.  

· Ampliació de productes naturals i ecològics als punts de venda de Morera Agrocomerç.  

· Millora del departament comptable i financer.  

· Consolidar l'empresa Royalverd com un referent de la tecnologia de la gespa 

· Millorar el control d'estocatge de l'empresa. 
 
 
Les empreses del Grup estan auditades fet que acredita un compliment correcta amb les seves 
obligacions tributaries i fiscals. Per garantir l'acompliment dels objectius estratègics en matèria 
de sostenibilitat de l'organització, es fan reunions periòdiques amb diferent personal de 
l'empresa per donar detall de les accions que s'estan portant a terme. 
 
 

Sistemes de gestió 
 
Conscients de la importància de la qualitat dels productes, s’ha cedit la gestió a una empresa 
externa per auditar els resultats d’alguns dels productes. Concretament la gespa artificial passa 
per uns controls per garantir la màxima qualitat i precisió. 

A la restauració tenim establert un sistema de control dels punts crítics. Trimestralment tenim 
una auditoria per comprovar que el sistema ens proporciona una visió sistemàtica que ens 
permet identificar els perills alimentaris i estimar els riscos que poden afectar a la innocuïtat 
d’un aliment, amb la finalitat d’establir les mesures preventives per controlar-los, eliminar-los 
o disminuir-los fins a uns nivells sanitaris acceptables. També seguim uns controls de sanitat 
com l'anàlisi aleatori de proveïdors on s'analitza l'estat de la mercaderia (temperatura, 
aspecte, dates de caducitat..). Es fa mensualment un control del nivell de clor en l'aigua i un 
registre diari de temperatures de neveres i congeladors. Tenim un pla de control de neteja i un 
pla de control de plagues externalitzat. 

 
Pel que fa referència als apartaments, valorem les estades a partir de les enquestes que 
donem als nostres clients i també per les valoracions que es visualitzen a la pàgina 
booking.com. Amb un total aproximat de 156 valoracions a l'any 2013 ens va permetre saber la 
satisfacció dels clients i a més trobar millores a les deficiències. Es van rebre un total de 892 
enquestes on es valora els serveis interns de l'establiment així com també la satisfacció de la 
visita per la Garrotxa. La puntuació mitjana ha estat de 8,4. Tothom qui s'allotja als 
apartaments reben documentació cedida per Turisme Garrotxa. A més es va fer una biblioteca 
cedida pel parc natural de la Garrotxa on els clients poden consultar llibres o fulletons del 
paisatge, gastronomia, fauna, vegetació de la Garrotxa. 
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Marqueting responsable 
 
L’empresa disposa d’una persona responsable de difondre als mitjans de comunicació, les 
noticies que són d’interès. Tota la informació que publica l'empresa està contrastada i 
verificada pel responsable de comunicació, l’Eudald Morera.  
La pàgina web on es visualitzen les diferents àrees de negoci és www.grupmorera.com. 
 
Els productes que comercialitza l'empresa compleixen amb la normativa vigent i a més 
incorporen recomanacions i característiques del producte 
 

 
 
Innovació 
 
 
Els agrocomerços han ampliat el nombre de productes ecològics, així com també de varietats 
de fruita i plantes d'interior. En el sector de la restauració ampliem amb un local per oferir 
productes de qualitat cuinats amb foc de brasa. 
 
La innovació tècnica es centra principalment amb l'activitat de Royalverd Service SL. Amb la 
col.laboració d'un equip tècnic extern, s'ha creat un sistema propi de construcció de camps de 
fútbol tan de gespa natural com d'artificial. 
 
Any 2011:  7´49% de recursos destinats a la innovació  
Any 2012: 7,18% 
Any 2013: 7,62% 
Any 2014: 8,16% 
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Política ambiental 
 
 
A Grup Morera, conscients que part de la nostra activitat s'ubica dins del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, tenim una especial sensibilitat en la promoció d'un 
desenvolupament sostenible del territori, i fomentem, en la mesura del possible, canvi d’hàbits 
de consum que afavoreixin l’estalvi energètic i l’ús de productes més idonis i tecnologies més 
netes per així contribuir en una reducció de l’impacte ambiental. 
 

 

Gestió de l’aigua 
 
 
Des de l'any 2009 conscients que l'aigua és un bé escàs l'empresa ha introduït varietats de 
gespa amb mínim consum de rec i també potencia la venda de gespa artificial com a 
alternativa a la natural. 
 
Altres mesures aplicades per l'empresa:  
· Rètols de conscienciació de la minimització del consum d'aigua als banys 
· Utilització de wàters amb doble polsador 
· Rec amb aspersió dels jardins 

 
Gestió dels residus 
 
Les diferents botigues del grup fan ús dels contenidors que ofereix la població on estan 
situades. A la zona industrial gestionem dos contenidors -un de cartró i l'altre genèric- que ens 
el recullen dos cops per setmana. Al restaurant disposem d'un contenidor orgànic, de cartró, 
de plàstic, de vidre i brossa en general. La recollida d'oli ens la fa una empresa autoritzada i no 
tenim constància de la quantitat generada. 
 

·Col·locació de rètols informatius de com separar correctament els residus 

· Convenis amb gestors autoritzats pel reciclatge de toners, oli, etc. 

· Conveni per a la recollida selectiva de residus. SIGFITO. 

· Conveni amb empreses de reciclatge pels residus de la sega i poda. 

· Eficiència en l’ús del paper. Reutilitzant el paper en diferents usos tant administratiu com en 

producció. 

· Venda de bossa de compra per conscienciació de la no utilització de la bossa de plàstic.  

· Utilització de bosses biodegradables en els diferents punts de venda. 

· Potenciació en la venda de vi a doll i no l’embotellat. 

 

 
 

Indicadors ambientals 
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Gestió de l’energia 
 
 
· Adequació de la il·luminació, comprant els llums de baix consum. 
· Hivernació de pantalles dels ordinadors. 
· Conveni amb l’empresa Analitzadors per controlar la despesa d'energia. 
· Regulació de temperatura i aire condicionat entre 19º i 24º. 
 

 

 
Contaminació de l'aire 
 
 
· Promoció de fitosanitaris ecològics. 
· Promoció de l’hort urbà. 
· Promoció del compostatge casolà. 
· Utilització d’adobs d’alliberació lenta del nitrogen. 
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Grups d’interès 
 
El compromís del Grup Morera és aportar transparència als nostres grups d’interès. És bàsic 
que el personal de l’empresa, els nostres clients i els nostres proveïdors coneguin la nostra 

estratègia de funcionament. 
 

Grups interès 
Canals i freqüència de 
comunicació  Valoració de la satisfacció  

Clients    Telefònic, correu ordinari i 
electrònic 

Enquestes  

Empreses 
proveïdores   

Presencial, telefònic i correu 
electrònic 

 

Persones 
treballadores 

Presencial, telefònic i correu 
electrònic i butlletí informatiu 

Reunions amb direcció i enquestes 

Socis Presencial  

Comunitat  Actes socials  

Organismes i 
entitats 
públiques 

Reunions i correu electrònic  

 
 

Condicions sociolaborals  
 
El personal del Grup Morera s'acull al conveni de comerç, jardineria o hosteleria. S'intenta 
però a cada sector establir acords entre i direcció i personal per concretar les normatives de 
comportament, vacances, horaris, baixes. Aquest fet permet transparència i millor 
comunicació entre tot el personal. 
 
En casos de maternitat, l'empresa estableix flexibilitat horària per poder conciliar la vida 
familiar i laboral. 

 
Participació de les persones treballadores 
 

Per poder transmetre informació de forma transversal es fan reunions periòdiques per 
informar, valorar, donar resultats i crear equip amb les diferents àrees de l'empresa.  Personal 
administració (mensualment). Personal agrocomerç (trimestralment). Personal restauració 
(mensualment).  
 
 

Indicadors socials 
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Les decisions les pren el consell d'administració, format pels accionistes de l'empresa. Però per 
executar millor les idees o decisions l'empresa compta amb un total de 5 persones o 
encarregats que transmeten informació i valoració de les idees. 
 
 

 

42% 45% 49% 53% 58%

2010 2011 2012 2013 2014

 
  Percentatge de personal majors de 45 anys. 
 
El percentatge de dones a l’empresa varia notablement segons el sector. 
Si fem referència a jardineria es percentatge es quasi nul mentre que amb comerç més 
de la meitat del personal són dones. 
 
 

Formació  
 
Totes les persones de l'empresa reben formació. El personal de producció ha rebut formació 
de manipulador d'aliments i el personal dels diferents punts de venda han rebut una formació 
de comunicació. Al departament d'administració s'assisteix a seminaris concrets i de curta 
durada. Al sector de restauració han rebut la formació de manipuladors d'aliments.  
 

 

Cooperació interempresarial 
 
Associació d’empreses de productes agropecuaris i d’alimentació de Girona 

Associació Catalana de Multiplicadors de Llavors 

Associació espanyola per la normalització de camps de d’esports 

Associació Gironina d’Empresàries de Girona 

Gremi de Jardineria de Catalunya 

Associació comerciants Olot 

Associació d’hostalatge de la Garrotxa 

Associació d’Allotjaments Rurals de la Garrotxa 

Turisme Garrotxa 

Associació de Comerç i Turisme de la Vall d’en Bas 

 
Grup Morera col·labora amb el centre educatiu del pla de transició al treball incorporant a 
l'empresa joves amb una formació en comerç o hostaleria.  
S'han creat acord amb l'ajuntament de Manlleu, Ripoll i GIrona per tenir nois a pràctiques a 
l'empresa. També s'ha fet conveni amb la universitat de Girona.. 
 
Grup Morera manté acords de col·laboració amb el centre d'iniciatives turístiques d'Olot, 
l'Associació d'amics del tren Olot- Girona, amb la Fundació privada de serveis assistencials de 
la Garrotxa per la inserció de persones amb risc d'exclusió social. 
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 Desde l'any 2009 l'empresa compta amb l'acreditació de la carta europea de Tursime 
Sostenible.  L'empresa ha assisit a totes les reunions del Fòrum Permanent de Turisme del 
PNZVG. 

 

 
 
Satisfacció del col.lectiu client 
 
De sempre hi ha hagut una comunicació molt directa amb el client donant raó i/o solució a la 
incidència sorgida. Amb la incorporació del CRM (eina TIC) en el 
programa informàtic es registren les incidències dels clients. S'ha incorporat la venda amb 
booking fet que ens permet saber de primera ma les valoracions dels nostres clients i saber 
quina puntuació ens situa vers la competencia. 
 
Per tal de conèixer la satisfacció del client també s’han enviat enquestes en campanyes 
puntuals per analitzar-ne el servei, el producte i les motivacions. El resultat però ha estat de 
molt poca participació. 
 
Als allotjaments de Can Morera es dóna una enquesta de satisfacció a les persones que han 
gaudit d’una o més nits als apartaments on es demana la valoració del servei, de les 
instal·lacions i dels serveis turístics en general de la comarca. 

 

 
 
Empreses proveïdores 
 
D’acord amb la política de responsabilitat social que implantem, el consum de productes i l’ús 
de serveis locals és una de les prioritats del Grup. Per tant en els criteris de selecció tenim en 
compte que els productes estiguin ubicats en el territori. 
No obstant això, la varietat de productes que compra l’empresa fa impossible tenir un índex 
elevat de productes del territori per la seva inexistència. 
En el sector de restauració es té diferenciat el nombre de proveïdors locals amb els que 
treballem. L'empresa té el criteri de treballar amb proveïdors propers per enriquir la comarca i 
reduir despesa amb el desplaçament. 
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OBJECTIUS ECONÒMICS 
 

• Implantar la gestió de la responsabilitat social en els diferents sectors de l'empresa i 
revisar sistemàticament els objectius de sostenibilitat.    

• Ampliació de productes naturals i ecològics als punts de venda de Morera Agrocomerç.  

•  Seleccionar i dirigir-se a noves tipologies de clients. 

• Millorar el control d'estocatge de l'empresa.   

 
 

OBJECTIUS AMBIENTALS 
 

• Millorar la implicació de les persones treballadores en la gestió ambiental de l'empresa 
 
• Minimitzar el consum d'energia en l'activitat 
 
• Sensibilitzar als clients/usuaris de l'empresa de l'aposta del territori per la sostenibilitat 

 
 
 

OBJECTIUS SOCIALS 
 
 

• Millorar la comunicació i participació dels grups d'interès en el desenvolupament 
sostenible de l'empresa.  

•  Millorar l'organització  del temps de treball de les persones treballadores i facilitar la 
incorporació de nous treballadors. 

•  Definir i valorar les polítiques de col·laboració amb la comunitat. 

•  Crear paquets d'ecoturisme amb les empreses acreditades amb la CETS i CGS.  

 
 
 

 
 

Objectius de  
millora 
 

 


