
      

   

 
 

PLA D’ACCIÓ 
B+S 

AEMIFESA- Gremi 
d’Instal·ladors del Barcelonès 

Nord i Baix Maresme  

 

 
 
 



       

1 
 

 
1. Dades de l’organització 
 

Nom: AEMIFESA -Gremi d’Instal.ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme 

  

Breu descripció: El Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme ofereix des del 1956 un 
conjunt ampli de serveis i avantatges pels quasi bé 400 instal·ladors d’energies  
associats. Gestiona el  servei i supervisió professional de les empreses instal·ladores 
des del moment de donar-se d’alta una  en el registre d’empreses autoritzades de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de reduir l’intrusisme professional i reforçar a la 
vegada la imatge de les empreses degudament legalitzades que apleguen els millors 
professionals qualificats. AEMIFESA forma part de FEGICAT l’Associació de Gremis 
d’Instal·ladors de Catalunya. Aquesta federació representa als Gremis d’Instal·ladors 
de Catalunya davant l’administració i els estaments oficials, per tal d’unificar  esforços 
i gestionar de manera conjunta les qüestions que afecten la nostra professió. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

AEMIFESA  

 

Antoni Ruiz Amorós  

Director Gerent 

Avinguda Comunitat Europea, 34 edifici CATT Gremi 

Parc Comercial Montigalá 08917 Badalona 

TL: 933846075  
info@aemifesa.org  
www.aemifesa.org 

 

 

 Ricard Nogués Parra  

Director  

 
 
 

 

 

Avinguda Comunitat Europea, 34 edifici CATT Gremi 

Parc Comercial Montigalá 08917 Badalona 

 
 

 

TL: 933846075  
info@aemifesa.org  
www.aemifesa.org 

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2021-2022: 

20 de juny de 2021 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

Es tracta d’una proposta presentada a la Junta Directiva per la Comissió Social d’AEMIFESA i aprovada en el 
mes de maig, desprès de consultar a les empreses associades via suggeriments periòdics  recollits en els 
documents d’avaluació de Jornades i Seminaris   

  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 4 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’acció 2018   Pla d’acció 2019-2020 
 

 

 

mailto:info@aemifesa.org
http://www.aemifesa.org/
mailto:info@aemifesa.org
http://www.aemifesa.org/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_cs_aemifesa_2018_2_0.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_daccio_bs_aemifesa_2019-2020.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

, L'objectiu és fomentar a l’origen, és a dir, a les obres noves  d’Instal·lacions o de reformes, la 
recollida selectiva  dels residus elèctrics generats. Per exemple: cable, plàstics i metalls. Per tal de 
fomentar el bon ús del reciclatge col·laborem amb una entitat com és la Fundació ECOTIC amb qui es 
té subscrit un conveni. També es tindrà en compte la resta del rebuig no recuperable que es portarà 
als punts verds Municipals. El punt de partida d’aquest pla, és l’evidència que les xifres encara són 
baixes i els punts autoritzats per l’administració confirmen que no s’està actuant amb prou fermesa en 
la recollida selectiva dels materials. Aquest fet, des del punt de vista de la sostenibilitat és una situació 
incòmoda, quan es contrasta amb les vendes i reparacions que indiquen els fabricants i els 
instal·ladors. En aquest sentit treballarem en la mateixa línia plantejada en els anys anteriors. També 
la pandèmia ha canviat el model de relació i ha creat una reducció dels desplaçaments presencials a 
l’entitat donat que es fa més ús de l’atenció telefònica i telemàtica. Això suposa una millora en la 
sostenibilitat.  
  
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

. 
Impulsar la difusió amb els mitjans al nostre abast de l’acord signat amb la Fundació ECOTIC i de la 
situació dels llocs de recollida dels Punts Verds establerts per tal de facilitar la informació als agremiats 
d’on cal portar cada tipus de residu. Volem aconseguir conscienciar als nostres Agremiats de la 
importància de fer una gestió correcta del residus que generen a les obres i reformes, implicant-los en 
la cadena de valor del medi ambient 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: AEMIFESA “T’ajuda a reciclar” 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fomentar el reciclatge de materials 
elèctrics fent difusió de l’acord 
d’AEMIFESA-FEGICAT amb ECOTIC,  per 
tal de donar els consells i recomanacions 
a les nostres empreses associades. 

 

 

 
 
 
 
 

     

Breu descripció: Distribuirem un díptic amb consells pràctics sobre reciclatge elèctric amb l’objectiu  
que l’associat el pugui recollir a la seu del gremi o el pugui descarregar de la web 
www.aemifesa.org i el lliuri als seus clients, treballadors i col·laboradors, 
aconseguint d’aquesta manera un compromís RSE (Responsabilitat Social 
Empresarial)  per part de l’associat que li permetrà també difondre-ho entre els seus 
clients, que a la vegada són usuaris. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.aemifesa.org 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
9.1, 5.2, 7.10, 4.9   

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament de Tramits i Atenció al Soci 

  

Calendari d’execució previst: Tardor 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Econòmics 

  

 

Indicador/s: 

Enquestes de valoració periòdiques entre els associats 
Nombre d’associats que en  fan ús i pràctica de l’acord 
Nombre d’entrades a la web  
Nombre de sol·licituds presencials de díptics  i informació sol·licitada 
 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: “CADA MATERIAL AL SEU LLOC” 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Lluita contra les deixalles de materials 
contaminats dins de  la brossa ordinària 
o en abocadors incontrolats. Ajudar al 
medi ambient, fomentant la cultura del 
reciclatge, que genera una segona 
indústria econòmica 

 

 

 
 
 
 

 

     

Breu descripció: Acord amb la Fundació ECOTIC per a la gestió de residus  en lluita contra la 
Contaminació del Medi ambient. Recollida selectiva per part de l’entitat 
col·laboradora en obres i reformes de tot aquell material de rebuig  antic, elèctric 
d’instal·lacions antigues i electrònic de consum 
 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

10.1, 7.3,6.2,7.1  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de Gestió 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Econòmics 

  

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’agremiats que utilitzen el servei de la Fundació 
Volum de residus anual 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data:  
Valor esperat al 

cap d’un any: 
Valor assolit 
Data 1r any:  

Valor assolit 
Data 2n any:  

Fomentar el reciclatge de materials 
elèctrics fent difusió de l’acord 
d’AEMIFESA-FEGICAT amb ECOTIC,  
donant consells i recomanacions a les 
nostres empreses associades. 

Enquestes de valoració 
periòdiques entre els 
associats 
Nombre d’associats que fan 
ús i pràctica de l’acord 
Nombre d’entrades a la web  
Nombre de sol·licituds 
presencials de fulletons i 
informació 

50 
 

20 
 

25 
 

50 

+8             

Lluita contra les deixalles de materials 
contaminats en la brossa ordinària o en 
abocadors incontrolats. Ajudar al medi 
ambient, fomentant la cultura del 
reciclatge, que genera una segona 
indústria econòmica 

 
Nombre d’agremiats que 
utilitzen el servei de la 
Fundació 
Volum de residus anual 

1 
 

20 
+6             
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del 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 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Col.laborar amb ECOTIC i  FEGICAT 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

