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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Nom: Associació Catalana d’Industrials del Parquet 
 
Breu descripció: L’Associació és una entitat que acull totes les empreses constituides per 
persones físiques o jurídiques domiciliades a Catalunya, que es trobin autoritzades per la 
instal·lació de sols de fusta, fabricants i magatzems de parquet, vernissos, adhesius i accesoris. 
 
 
Dades de contacte: Trav. De les Corts, 361 Entl. 1a 08029 Barcelona – 93/434.00.61 – 
info@acipcat.com – www.acipcat.com 
 
 
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: Les línies d’actuació que es plantegen en aquest 
document han estat consensuades per part de la Junta Directiva de l ‘Associació, amb la 
conformitat del conjunt de associats. Als quals s’ha informat a través d’Assemblea i correu 
electrònic. 
Totes les persones que conformen la Junta estaran implicades en el projecte. 
 
Data d’aprovació del Pla d’acció: 24 d’abril de 2017 
 
Vigència del pla d’acció: fins el 31 de desembre de 2017 
 
Personal implicat: Junta directiva de l’associació i associats de Barcelona 
 
 
3. DIAGNOSI 

 
Actualment l’estat de l’organització, pel que fa a sostenibilitat, és millorable. I per això l’elaboració 
de les propostes d’acció. 
 
 
4. FINALITAT 

 
La primera finalitat de l’associació es col·laborar en la millora del medi ambient. Encara que 
pràcticament tots els nostres associats ja utilitzen productes ecològics i reutilitzen materials, volem 
insistir perquè això sigui la totalitat dels nostres afiliats, els antics i els que es van sumant poc a 
poc. 
La segona finalitat es que la clientela dels nostres associats sàpiguen que aquests utilitzen 
productes no perjudicials pel medi. Que potser son els que menys informació al respecte tenen. 

mailto:info@acipcat.com
http://www.acipcat.com/
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Reutilització de Material 

Objectiu/s:  
- Consum responsable 
- Reutilitzar el Parquet 
- Fomentar l’Associacionisme 

 

Volem que els nostres associats facin un consum responsable del parquet. Per tant, hem creat 
una manera de no llençar aquells metres, trossos o caixes que sobren de parquet. Si algun altre 
associat necessita d’aquests pocs metres, no cal que faci una despesa important en compra de 
material, només s’ha de posar en contacte amb la resta. 
 

Breu descripció:  
Moltes vegades a l’acabar una feina sobren metres de parquet que acaben a les escombraries.  
A partir d’ara aquest material es guardarà.  
Els instal·ladors de vegades necessiten pocs metres per arreglar o acabar alguna feina. 
Cada vegada que un associat necessiti d’aquests pocs metres de parquet, es posarà en contacta 
amb ACIP que farà un comunicat per a tots els membres de l’Associació. 
 
 
Beneficis esperats: 
 
X Ambientals        
X Socials     
X Econòmics   

 
Actuació: 
 
    d’innovació 
    de millora 
X  de continuïtat 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.4., 5.6., 5.8., 5.10., 6.1. i 9.6. 
 
Persona o àrea responsable: Marta 
 
Calendari d’execució previst: Tot l’any 
 
Recursos humans i econòmics:  
Quan algun associat necessiti d’aquests pocs metres de material, ho farà saber a l’Associació i 
aquesta emetrà un comunicat per tots. 
 
Observacions:  
 
Indicador/s: nombre d’associats que participen i nombre d’intercanvis efectuats a l’any 
22 associats a Barcelona (encara que la resta d’associats ,48, també participaran) 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 22 associats a Barcelona (48 associats a tot 
Catalunya) i 12 intercanvis per aquest any  
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Promoció Productes Ecològics 

Objectiu/s:  
-Reduir l’impacte ambiental 
 
L’Associació vol conscienciar als nostres associats de l’ús de productes ecològics per la 
instal·lació,  millora i manteniment del parquet. I fer arribar a la seva clientela l’existència 
d’aquests productes i promocionar la seva utilització. 
 
 

Breu descripció:  
Alguns comerços associats venen productes ecològics. 
Volem fer visible aquestes accions promocionant els productes i els negocis. 
I així sensibilitzar a la resta de comerços, a més del usuaris finals. 
 
 
Beneficis esperats: 
 
X Ambientals        
X Socials     
   Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
X  d’innovació 
    de millora 
    de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.4., 5.2., 5.4. i 9.1. 
 
 
Persona o àrea responsable: Marta 
 
Calendari d’execució previst: tot l’any 
 
Recursos humans i econòmics:  
Ens agradaria poder fer un díptic informatiu o un segell de distinció. S’ha de valorar quins son les 
costos i veure si l’Associació pot assumir-ho. 
 
Observacions:  
 
 
Indicador/s: nombre d’associats que participen. 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 22 associats a Barcelona (48 associats a tot 
Catalunya) 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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6. AVALUACIÓ 

 
Indicadors de seguiment 
Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 
 

Actuació Indicador 
Valor esperat 
de l’indicador 

al cap d’un any 
Estat actual 1r any 2n any 

Reutilització de Material 

Número d’associats que s’adhereixen 
a l’acció 

22 associats a 
Barcelona (48 
associats a tot 

Catalunya) 
 

10   

Nombre d’intercanvis anuals efectuats 
entre els associats 12 10   

Promoció Productes Ecològics 
Número d’associats que s’adhereixen 

a l’acció 

22 associats a 
Barcelona (48 
associats a tot 

Catalunya) 
 

0   
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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 10.1
0 

 
 
8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA  

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són? 
 
 
 
 
 
9. OBSERVACIONS 

 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf

	1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
	Nom: Associació Catalana d’Industrials del Parquet
	Breu descripció: L’Associació és una entitat que acull totes les empreses constituides per persones físiques o jurídiques domiciliades a Catalunya, que es trobin autoritzades per la instal lació de sols de fusta, fabricants i magatzems de parquet, ver...
	Dades de contacte: Trav. De les Corts, 361 Entl. 1a 08029 Barcelona – 93/434.00.61 – info@acipcat.com – www.acipcat.com
	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: Les línies d’actuació que es plantegen en aquest document han estat consensuades per part de la Junta Directiva de l ‘Associació, amb la conformitat del conjunt de associats. Als quals s’ha informat a través d’...
	Vigència del pla d’acció: fins el 31 de desembre de 2017
	3. DIAGNOSI
	4. FINALITAT
	5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
	6. AVALUACIÓ
	Indicadors de seguiment
	7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
	8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
	9. OBSERVACIONS
	Orientacions per omplir aquesta Fitxa-Resum
	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...).

