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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom:  GREMI DE TINTORERS I BUGADERS DE BARCELONA 
 

Breu descripció:  Associació empresarial que reuneix a tots els industrials i artesans del sector de la 
Tintoreria i la Bugaderia, amb la finalitat comú de la defensa dels seus interessos, tant professionals 
com econòmics i socials. Els principals objectius d'aquesta unió són: 
· Promoure, en els seus diversos aspectes, econòmic, tecnològic, social, comercial i legislatiu, accions 
per a reconduir-los a una millora de les activitats pròpies dels seus membres. 
· Mantenir constantment informats, als seus socis, de tota l'actualitat que els hi afecte. 
· Representar, defensar i promocionar els interessos professionals del sector, davant les 
Administracions i els Agents Socials. 
· Estudiar i negociar tots aquells pactes que beneficien al col·lectiu. 
· Promoure la realització d'activitats formatives i de reciclatge professional, per a una major formació 
de l'empresari i del personal col·laborador. 

Dades de contacte: gremi@gtib.es 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 4 d’abril 2017 
 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració:  

El procés d’elaboració del pla s’ha fet a partit de la implicació del Gremi de Tintorers envers la 
temàtica de la sostenibilitat en les tintoreries i bugaderies de proximitat. El Gremi forma part de les 
comissions de treball de Pimec i Pimeccomerç com la comissió de medi ambient en la que es treballa 
per a reduir l’ús de les bosses de plàstic i reciclatge dels residus generats a les tintoreries i bugaderies. 
Així mateix i degut al gran augment del preu de l’energia elèctrica, es fa necessari adequar la potència 
instal·lada als establiments així com racionalitzar el consum energètic.  
 
Data d’aprovació del Pla d’acció: 28 d’abril de 2017 
 
Vigència del pla d’acció: 2017 
 

Personal implicat: El personal del Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona així com part dels 
membres de la Junta Directiva d’aquest Gremi. 
 

3. DIAGNOSI 

 
El consum responsable i la reducció de residus a les tintoreries i bugaderies és un tema en el que cal 
millorar. Des del Gremi treballem per a conscienciar als nostres agremiats per a reduir l’ús de bosses 
de plàstic així com millorar l’eficiència energètica, fent estudis de consum per adequar la potència 
òptima als establiments.   
 

4. FINALITAT 

 

Fomentar el consum responsable. 

- Treballar per una major sensibilització del sector. 

- Informar sobre l’obligatorietat del cobrament de les bosses de plàstic. 

- Promoure la reducció i reciclatge de residus a les tintoreries i bugaderies. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Zero bosses de plàstic 

Objectiu/s:  
 

- Reducció de les bosses de plàstic. 
 
 
 

Breu descripció:  

- Distribució del Cartell informatiu dels efectes de les bosses de plàstic. 
- Campanya sensibilització del ús de les bosses de plàstic.  

 

 
Beneficis esperats: 
 
X Ambientals        
__ Socials     
 X Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
 X  d’innovació 
 _  de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
Educació del consum (5.3), Cap al residu zero (5.8) 
 

 

Persona o àrea responsable: GREMI DE TINTORERS I BUGADERS DE BARCELONA 

 

Calendari d’execució previst:  2017 

 

Recursos humans i econòmics: Gremi de Tintorers i bugaders de Barcelona 
 

Observacions:  

 

 

 

 
Indicador/s: 
Nombre de tintoreries i bugaderies adherides a la iniciativa.  
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 50% 
 
 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Excel·lència en el reciclatge de residus 

Objectiu/s:  

 
- Aconseguir un total reciclatge dels residus a les tintoreries. 

 
 
 

Breu descripció:  

 

- Fer una difusió sobre la importància de la elaboració de la declaració del pla de gestió de 
dissolvents. 

 

 

 

 
Beneficis esperats: 
 
 X  Ambientals        
__ Socials     
 X  Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
 X  d’innovació 
 _  de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
 Millorar la qualitat de l’aire (3.1) Educció del consum (5.3) 
 

 

Persona o àrea responsable: Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona 

 

Calendari d’execució previst: 2017 

 

Recursos humans i econòmics: Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona 
 

Observacions:  

 

 

 

 
Indicador/s: Nombre de declaracions PGD realitzades 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 110 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: Consum eficient 

Objectiu/s:  
 

- Optimitzar el consum energètic als establiments de tintoreria i bugaderia. 
 
 
 

Breu descripció:  

 

- Promoure l’elaboració d’estudis sobre l’energia instal·lada i el consum d’energia als 
establiments i així poder adaptar-la les potencies d’energia a les necessitats de cada 
establiment. 

 

 

 
Beneficis esperats: 
 
 X  Ambientals        
__ Socials     
 X  Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
 X  d’innovació 
 _  de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
Educació del consum (5.3), Eficiència en l’ús energètic (4.5) 
 

 

Persona o àrea responsable: Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona 

 

Calendari d’execució previst: 2017 

 

Recursos humans i econòmics: Gremi de Tintorers i bugaders de Barcelona 
 

Observacions:  

 

 

 

 
Indicador/s: Número de tintoreries i bugaderies sensibilitzades a la mesura. 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Que la majoria d’establiments hagin efectuat un 
estudi sobre la potència instal·lada al seu establiment. 
 
 

 

 

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


  

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 

Zero bosses de plàstic Nombre de tintoreries i bugaderies 
adherides a la iniciativa. 

La majoria dels 
establiments 
associats. 

   

Reciclatge de residus Nombre de declaracions PGD 
realitzades 

110    

Consum eficient Número d’establiments amb estudi 
energètic realitzat. 

Que la majoria 
d’establiments 
hagin efectuat un 
estudi sobre la 
potència 
instal·lada al seu 
establiment. 

   

      

      



  

 
 

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 

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

PIMEC – CONSULTORA ENERGÈTICA TASK FORCE ALLIANCE 

 

 

 

 

9. OBSERVACIONS 

 
 
 

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

