PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi de Cuines, Banys i Reformes
de Catalunya

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA
Breu descripció: El Gremi és l'entitat, sense ànim de lucre, que representa al col·lectiu empresarial
del sector de la reforma integral i decoració d’interiors, amb especialització en les cuines i banys

Dades de contacte:
Maribel Torrents, Directora. torrentsm@cuinescat.es
Laura Fàbrega. Administració. cuinescat@cuinescat.es
Tel 934517446 / www.cuinescat.es

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 7 de febrer de
2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
A través de comentaris dels agremiats i la observació directe en el procés de treball del nostre sector,
s’han detectat una sèrie de mancances en quant a informació i facilitats per aplicar accions
sostenibles.
Les línies generals d’actuació del Pla per aquest primer any 2017 serien:
- Facilitar la implantació a les botigues i establiments de reformes de contenidors de paper i plàstic.
- Fomentar i informar de la separació de residus en les petites obres de reforma, ja des de l’origen
- Fomentar l’ús de materials eficients i sostenibles entre els agremiats, per tal de que puguin
incorporar-los en les seves obres de reforma.
- Informar des del Gremi a tots els associats de la ubicació dels Punts Verds de la ciutat, tipus, i que
es pot portar a cada tipus.
Les línies d’actuació que es plantegen en aquest seran consensuades amb la Junta Directiva del Gremi
i s’informarà al conjunt d’empreses associades .
Data d’aprovació del Pla d’acció: 7 de març 2017
Vigència del pla d’acció: Fins el 31 de desembre de 2017
Personal implicat: PERSONAL LABORAL, JUNTA DIRECTIVA
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3. DIAGNOSI
Actualment, sabem que pel que fa a sostenibilitat, al sector de les obres de reforma d’interiors, hi ha
aspectes a millorar.
Precisament per això l’elaboració de les propostes d’acció proposades permetrà una millora clara.

4. FINALITAT
A partir del pla d’acció es pretén arribar a conscienciar a les empreses agremiades a adherir-se a les
accions plantejades.
Volem, des del gremi adoptar un paper sensibilitzador en termes de sostenibilitat i informatiu sobre els
seus beneficis a curt, mig i llarg termini, tant pels establiments com pels clients finals.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: CONTENIDORS SELECTIUS ALS ESTABLIMENTS
Objectiu/s:
Fomentar la separació de residus habituals als establiments de reformes, com són el paper, i en mida
inferior el plàstic, mitjançant contenidors específics

Breu descripció:
Des del Gremi facilitarem als agremiats que ho sol.licitin els contenidors de paper i plàstic, fent des
del Gremi la gestió davant de L’Agència de Residus de Catalunya.

Beneficis esperats:

Actuació:

x_ Ambientals
x_ Socials
__ Econòmics

_x d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Persona o àrea responsable: MARIBEL TORRENTS
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: L’equip Humà del Gremi i les seves instal.lacions
Observacions:

Indicador/s:
Nombre d’establiments que sol.licitin els contenidors
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
que un nombre significatiu d’agremiats hagin sol.licitat els contenidors
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: SEPAREM A L’OBRA
Objectiu/s:
Fomentar a origen, és a dir, a les obres de reformes, la separació dels residus generats.
És a dir: fusta, guixos i ceràmica, plàstics i metalls.

Breu descripció:
Confecció de tríptic informatiu a on quedi clar a on cal portar cada tipus de residus, ja separats a
origen.

Beneficis esperats:

Actuació:

x_ Ambientals
x Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_x de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Persona o àrea responsable: MARIBEL TORRENTS
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: PERSONAL DEL GREMI / COL.LABORADORS EXTERNS
Observacions:

Indicador/s: nombre d’agremiats que ho han posat en pràctica, obtenció de dades mitjançant
enquesta a final d’any
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: que un nombre significatiu d’agremiats hagin
aplicat els criteris de separació en orígen
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: PUNTS VERDS
Objectiu/s:
Fomentar el bon ús dels punts verds Municipals.

Breu descripció:
Confecció de tríptic informatiu i difusió amb els mitjans al nostre abast de la ubicació, tipus i facilitar
la informació als agremiats de a on cal portar cada tipus de residus.

Beneficis esperats:

Actuació:

x_ Ambientals
x Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_x de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Persona o àrea responsable: MARIBEL TORRENTS
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: PERSONAL DEL GREMI / COL.LABORADORS EXTERNS
Observacions:

Indicador/s: nombre d’agremiats que ho han posat en pràctica, obtenció de dades mitjançant
enquesta a final d’any
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: que un nombre significatiu d’agremiats hagin
aplicat els criteris de separació en orígen
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: POTENCIEM ECOMATERIALS I ECOPRODUCTES
Objectiu/s:
Millora ambiental en les obres de reforma dels habitatges en quant a la reducció del consum, ús de
materials reciclats i ús de materials de baix impacte ambiental.
Per exemple: Pintures i vernissos, Enllumenat, Bombetes, Làmpades, Aparells relacionats amb el flux
de l’aigua, Aixetes, Ruixadors de dutxa, Cisternes , Dispositius economitzadors d’aigua, Equips i
instal·lacions de Calefacció i/o Aigua calenta, Electrodomèstics.

Breu descripció:
Difusió amb els mitjans al nostre abast dels tipus d’eco materials. El fet que alguns agremiats puguin
arribar a influir en el client final de manera que els béns i productes més sostenibles siguin
valorats i estimulats, com un valor afegit.

Beneficis esperats:

Actuació:

x Ambientals
x Socials
x Econòmics

__ d’innovació
_x de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

Persona o àrea responsable: MARIBEL TORRENTS
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics: PERSONAL DEL GREMI / COL.LABORADORS EXTERNS
Observacions:
Es buscarà el suport extern necessari de fabricants.

Indicador/s: nombre d’agremiats que ho han posat en pràctica, obtenció de dades mitjançant
enquesta a final d’any
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: que un nombre significatiu d’agremiats ofereixin
productes de baix impacte ambiental com a opció en les obres de millora i reforma dels habitatges,
locals i oficines.
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:
Valor esperat
de l’indicador al
cap d’un any

Actuació

Indicador

CONTENIDORS SELECTIUS ALS ESTABLIMENTS

Nombre d’establiments que sol.licitin
els contenidors

Que un nombre
significatiu
d’agremiats hagin
sol.licitat
els
contenidors

Desconegut.

Nombre d’agremiats que ho han posat
en pràctica, obtenció de dades
mitjançant enquesta a final d’any

Que un nombre
significatiu
d’agremiats hagin
aplicat els criteris
de separació en
orígen

Desconegut.

Nombre d’agremiats que ho han posat
en pràctica, obtenció de dades
mitjançant enquesta a final d’any

Que un nombre
significatiu
d’agremiats hagin
aplicat els criteris
de separació en
orígen

Desconegut. L’ús
de deixalleries i
punts verds és
del 90% dels
agremiats
que
disposen de la
targeta
verda.
L’ús que en fan
no sempre és
l’adequat.

SEPAREM A L’OBRA

PUNTS VERDS

Estat actual

Supòsit
de
partida és que ho
tenen un 1% dels
agremiats
Supòsit
de
partida és que no
es fa separació
selectiva a l’obra.

1r any

2n any

20% del total
d’agremiats amb
establiment

50% del total
d’agremiats amb
establiment

20% del total
d’agremiats.

40% del total
d’agremiats

90 % del total
d’agremiats

95% del total
d’agremiats

POTENCIEM ECOMATERIALS I ECOPRODUCTES

Nombre d’agremiats que ho han posat
en pràctica, obtenció de dades
mitjançant enquesta a final d’any

Que un nombre
significatiu
d’agremiats
ofereixin
productes de baix
impacte
ambiental com a
opció en les obres
de
millora
i
reforma
dels
habitatges, locals
i oficines.
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Desconegut.
Supòsit
de
partida és que
per
manca
d’informació, de
pressupost
econòmic,
de
coneixement i/o
de conscienciació,
no es fomenta
aquest
aspecte
com un valor
afegit en una
obra de reforma.

15% del total
d’agremiats

30% del total
d’agremiats

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el 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

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA

9. OBSERVACIONS

ORIENTACIONS PER OMPLIR AQUESTA FITXA-RESUM
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Indiqueu les dades de contacte que desitgeu que coneguin els altres signants. Podeu incloure
adreça, telèfon, web i persona de contacte.
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés.
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes,
etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? Expliqueu breument el procés que
heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau d’implicació dels membres de
l’organització, eines utilitzades...).
3. DIAGNOSI
En quin estat es trobava l’organització en temes de sostenibilitat. Quins són els motius que us han
portat a elaborar el pla d’acció.
4. FINALITAT
Indiqueu quina és la finalitat d’aquest pla d’acció.
5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
Ompliu una graella per a cada actuació que contempla el vostre pla d’acció, fent les còpies
necessàries.
Concreteu cada actuació, referenciant a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat va associada (indiqueu només números), i expliqueu breument en què consisteix..
Registreu els noms dels responsables de l’execució i/o el seguiment i el calendari d’execució
previst.
6. AVALUACIÓ
Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment dels
objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun d’aquests indicadors.
Anualment, heu d’enviar la graella actualitzada a la Secretaria de Barcelona + Sostenible.
7. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés.
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes,
etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció?
Expliqueu breument el procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau
d’implicació dels membres de l’organització, eines utilitzades...).
8. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
Quin o quins dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat focalitza el vostre pla
d’acció? Marqueu el número corresponent als objectius i a les línies d’acció en les quals us centreu
principalment.
Consulteu el Comprimís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les correspondències numèriques.
9. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin són els projectes?
10. OBSERVACIONS
Altres comentaris o aclariments sobre el pla.
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