PLA D’ACCIÓ
B+S
Juia Jewels

1. Dades de l’organització
Nom:

Juia Jewels SCCL

Breu descripció:

Som una joieria artesanal sostenible i responsable situada al barri de Sant Andreu,
Barcelona.
Joieria ètica de disseny amb col·leccions pròpies i dissenys totalment personalitzats en
plata, or i platí amb gemes precioses i amb tècniques d’esmalt al foc sobre metalls.
A través de la nostra joieria volem expressar quatre pilars que considerem essencials a
l’hora de crear joies “Feelings Desings”: Artesania, Exclusivitat, Qualitat i
Responsabilitat.

Dades de contacte

Carrer de Sant Adrià, 34, local 2, 08030 Barcelona
652667688/ 665658283
info@juiajewels.com
www.juiajewels.com

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

dimarts, 23 / juny / 2020

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
De manera interna tenim establert un pla d’acció per tal de tenir una empresa sostenible i responsable.
Des de la creació de Juia Jewels ha sigut un pla d’acció la sostenibilitat i responsabilitat social i ambiental.

Data de publicació del Pla d’Acció:

dilluns, 29 / juny / 2020

Vigència del Pla d’Acció:

Fins el 31 de desembre de 2020

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
De manera interna tenim establert un pla d’acció per tal de tenir una empresa sostenible i responsable.
Des de la creació de Juia Jewels ha sigut un pla d’acció la sostenibilitat i responsabilitat social i ambiental.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
Realitzar el màxim d’actuacions possibles per tal de crear joies pròpies i personalitzades amb materials i
processos productius sostenibles i responsables.
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Certificació d’or responsable (Fairmined)

Objectius d’aquesta
actuació:

Produir les nostres joies amb or just
fairmined.

Breu descripció:

Disposem de la llicència Fairmined que garantitza la traçabilitat de l’or que
comprem, aquest material prové de mines responsables on es respecten els drets
laborals dels miners i mineres. D’altra banda es realitza una extracció del material de
manera sostenible i responsable.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.fairmined.org
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.2,5.4 i 8.8

Persona o àrea responsable:

Júlia Mirete

Calendari d’execució previst:

Indefinit

Recursos humans i/o econòmics:

Indicador/s:
Totes les joies que realitzem amb or.
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Ecopackaging

2. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Utilitzar un eco-Packaging.

Breu descripció:

Eco packaging: Les 3R’s de l’èxit: Reduir, reciclar i reutilitzar.
Utilitzem un eco packaging de fusta i cartró reciclat.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://packplek.com/es/inici/
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.4,5.8 i 5.10

Persona o àrea responsable:

Júlia Mirete

Calendari d’execució previst:

Indefinit

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:
Tots els empaquetats de joies de les nostres col·leccions
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Materials “Cruelty free”

3. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Seguir amb els nostres compromisos de
sostenibilitat i responsabilitat, en aquest
en relació amb la salut i el benestar dels
animals.

Breu descripció:

Per crear les nostres pròpies joies com les joies personalitzades no utilitzem materials
de procedència animal. És per aquest motiu en les nostres joies no trobareu perles,
cuir, marfil, corall, carey... Alhora tampoc utilitzem materials de procedència animal
en les nostres eines i productes del taller.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

https://packplek.com/es/inici/
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.2, 5.4 i 8.3

Persona o àrea responsable:

Júlia Mirete

Calendari d’execució previst:

Indefinit

Recursos humans i/o econòmics:
Indicador/s:
Totes les joies que realitzem són CrueltyFree
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4. Nom de
l’actuació:
Objectius
d’aquesta
actuació:

Breu descripció:

Gemes traçables “lliures de conficte”
Garantir la traçabilitat de les gemes per
obtenir gemes lliures de conflicte.

Volem ampliar aquesta xarxa i oferir un servei amb prou garantia als nostres clients
i clientes ja que la traçabilitat de les gemes no està tant garantida com en el cas de
l’or Fairmined. En aquest cas ja coneixem proveïdors que ens poden subministrar
aquest tipus de producte.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.2, 5.4 i 8.3

Persona o àrea responsable:

Júlia Mirete

Calendari d’execució previst:

Indefinit

Recursos humans i/o econòmics:
Indicador/s:
Les noves joies tindran gemmes traçables.
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5. Nom de l’actuació:

Llicència Plata Fairmined i Certificat Ecosilver

Objectius d’aquesta
actuació:

Utilitzat Plata Ecosilver, Fairmined o de
comerç just.

Breu descripció:

Crear totes les nostres joies amb plata de comerç just i sostenible.

Més informació
(enllaç):

https://packplek.com/es/inici/

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.2, 5.4 i 8.8

Persona o àrea responsable:

Júlia Mirete

Calendari d’execució previst:

Indefinit

Indicador/s:
Totes les noves joies de plata es realitzaran amb aquest material.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: jun.-20

Valor esperat al
cap d’un any:

Certificació d’or responsable (Fairmined)

% Joies realitzades amb or
fairmined

100%

100%

Ecopackaging

% Joies de les nostres
col·leccions i de bodes

100%

100%

Materials “Cruelty free”

% Materials utilitzats per a la
fabricació de les joies

100%

100%

Gemes traçables “lliures de conficte”

% joies amb gemmes
traçables

50%

100%

Llicència Plata Fairmined i Certificat
Ecosilver

% Joies de plata amb
certificació Fairmined i
Ecosilver

0%

50%
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Valor assolit
Data 1r any: gen20

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

10.7 10.8 10.9

10.10

10.5 10.6

7. Col·laboracions i treball en xarxa
De moment no tenim una col·laboració amb altres entitats, és un aspecte que volem potenciar a curt i
mitjà termini.
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