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1. Dades de l’organització 
 

Nom: GREMI DE CINEMES DE CATALUNYA 

  

Breu descripció: Associació patronal  majoritària a Catalunya que representa les sales de cinema.  

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer Roger de Lluria, 110, entresòl 9ª 08037 Barcelona 

 
 93 488 16 78 

 
 gremi@gremicines.com 

 
 

www.gremicines.com 

  

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

dimarts, 7 / febrer / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Ens hem reunit uns representants de cinemes de Barcelona capital per intentar definir les àrees en les que 
els cinemes poden millorar en sostenibilitat i respecte al medi ambient. Hem revisat els objectius d’altres 
anys i el nivell de realització dels mateixos per fer les noves propostes. Han participat tant els responsables 
d’operacions dels cinemes, com responsables financers i també personal del Gremi. Es proposen de nou 
objectius que no s’ha arribat al 100% i també alguns objectius nous.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 3 / juny / 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31 de desembre de 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’acció 2017  ,Pla d’acció 2018 ,Pla d’acció 2019 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

El punt de partida d’aquest Pla d’acció es partir dels objectius plantejats en els tres plans d’acció anterior, 
per acabar d’arribar al 100% i seguir avançant en propostes noves amb els objectius principals de la 
reducció dels residus, el reciclatge i la millora de l’eficiència energètica i per tant, l’estalvi energètic.  
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Millora de l’eficiència energètica per incrementar l’estalvi energètic, reciclatge i reducció de residus.  

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1396.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_gremi_cinemes_catalunya_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_daccio_cs_2019_gremi_cinemes_catalunya.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Digitalització de les comunicacions 

publicitàries 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reducció de l’ús de pòsters, banderoles  
i roll-ups de paper  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Substitució progressiva dels pòsters i roll-ups de paper de la publicitat de les 
pel·lícules  substituint-los per fitxers digitals que es mostren en displays electrònics 
(pantalles) 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.8, 5.10 

 

 

 

Indicador/s: 

Displays totals als cinemes 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Operacions, Marquèting, Vendes 

  

Calendari d’execució previst: Cinc anys 

  

Recursos humans i/o econòmics: Inversió en la compra de displays 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

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: 
Adhesió al compromís plàstics zero de 

l’Ajuntament de Barcelona 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Aconseguir que Barcelona sigui una 
ciutat amb zero plàstic i que els cinemes 
també avancin en aquesta direcció amb 
conscienciació, accions i projectes. 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Anar elimimant i substuint els productes que es venen amb plàstic. 

 

 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

Compromís Barcelona Plàstic Zero - decidim.barcelona 
Compromiso Barcelona Plástico Cero - decidim.barcelona 
 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

 

 

Indicador/s: 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament d’operacions/compres 

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Cost dels materials alternatius i dels recursos humans que se 
n’ocupen 

  
 
 

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/CompromisBarcelonaPlasticZero?locale=ca
https://www.decidim.barcelona/assemblies/CompromisBarcelonaPlasticZero?locale=es
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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% reducció ús de plàstics 
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3. Nom de l’actuació: 
Renovació dels projectors: substitució per 
altres projectors més eficients o projectors 

amb tecnologia làser  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Eliminar els tipus de residus que 
suposen les làmpades ja que els 
projectors làsers no necessiten 
làmpades i reduir el consum energètic 
ja que aquests projectors són més 
eficients i tenen una vida útil més 
llarga.  

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Els projectors làser no necessiten làmpades per il·luminar la imatge, per tant 
s’estalvia molt en l’ús de làmpades, eliminant aquest tipus de residus i els nous 
projectors, encara que no siguin amb tecnologia làser, també són més eficients.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): La proyección láser para cine - Ultracine 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.8, 5.10  

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament d’operacions 

  

Calendari d’execució previst: 10 anys 

  

Recursos humans i/o econòmics: Cost d’adquisició dels nous projectors 

  

Observacions: 
Aquesta tecnologia s’està començant a implantar i encara és molt 
cara.  

https://web.ultracine.com/la-proyeccion-laser-para-cine/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Indicador/s: 

Projectors làser instal·lats a un cinema/projectors digitals totals 
Projectors renovats/Projectors digitals totals 

  



       

7 
 

 

4. Nom de l’actuació: 
Canvi de llums estàndards per llums leds per 

reduir el consum d’energia 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el consum i la despesa 
energètica a través del canvi de les 
llums convencionals i substituint-les 
per llums LED 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Substitució de llums convencionals per LEDS 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

http://www.gencat.cat/icaen/recorregutenergia/murals/ConsellsEstalviEnergia.pdf 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

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

8.4, 10.4  

 

 

 

Indicador/s: 

% de llums leds a final d’any o valor absolut llums led a final d’any 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament d’operacions 

  

Calendari d’execució previst: 3 anys 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Personal de manteniment dels cinemes i la inversió en compra de 
llums de baix consum 

  

Observacions:       

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Nom de l’actuació: 
Millora del reciclatge dels diferents tipus de 

fraccions a través d’informació sobre els tipus 
de residus que van a cada galleda 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millorar el reciclatge a través de 
cartells –enganxines- que indiquin als 
clients quin tipus de brossa va a cada 
galleda: resta, envasos, paper-cartró.  

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Posar cartells o enganxines a cada galleda indicant el tipus de brossa que s’ha de 
ficar.   

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.residuonvas.cat/# 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

5.9 

 

 

 

Indicador/s: 

Cartells informatius posats en els galledes dels cinemes  

 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament d’operacions i màrqueting  

  

Calendari d’execució previst: 3 anys 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Encara que els cinemes tenen les galledes per separar la brossa per 
fraccions, els clients de vegades no col·laboren en llençar la brossa 
allà on correspon, per tant, s’ha de facilitar que ho intentin fer.  

  

Observacions:       

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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6. Nom de l’actuació: 
Reducció de l’ús del material plàstic,  de poliestirè 

expandit i de plàstics oxodegradables 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir els plàstics que es fan servir als 
cinemes com les canyetes i els envasos 
de poliestirè expandit fins la seva 
desaparició d’acord amb la normativa 
vigent 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Reducció dels plàstics dels envasos i materials que indica la llei de residus i plàstics 

que s’han d’eliminar sempre i quan els proveïdors d’aquests materials proporcionin 
solucions sostenibles i econòmicament viables 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç):  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.8, 5.9 

 

 

 

Indicador/s: 

Envasos i complements substituïts 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament d’operacions i compres  

  

Calendari d’execució previst: 3 anys 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Compra de materials nous que substitueixin als plàstics i materials 
prohibits 

  

Observacions:       

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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7. Nom de l’actuació: 
Formació al personal en eficiència energètica i 

gestió de residus 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Formar al personal dels cinemes sobre 
les tècniques per millorar l’eficiència 
energètica i per la millora en la gestió 
de residus 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: El personal dels cinemes rep la formació de les pròpies empreses. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

5.9 

 

 

 

Indicador/s: 

Treballadors que han assistit als cursos i cursos realitzats 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament d’operacions i recursos humans  

  

Calendari d’execució previst: 3 anys 

  

Recursos humans i/o econòmics: Participació del personal 

  

Observacions:       

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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8. Nom de l’actuació: 
Contractació d’empreses distribuïdores 

d’energia verda. 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Avançar en la sostenibilitat i protecció 
del medi ambient  

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció:  Contractar empreses distribuïdores que fan servir energia verda sempre i quan els 

preus siguin assumibles.   

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 
https://www.barcelonaenergia.cat/ 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

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

 

 

 

Indicador/s: 

Empreses contractades 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament d’operacions  

  

Calendari d’execució previst: 3 anys 

  

Recursos humans i/o econòmics:  

  

Observacions:       

https://www.barcelonaenergia.cat/
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: maig-22 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

des.-22 

Valor assolit 
Data 2n any:       

Digitalització de les comunicacions 
publicitàries 

DISPLAYS totals als cinemes 20% 40% 40%       

Adhesió al compromís plàstics zero de 
l’Ajuntament de Barcelona 

% de reducció de plàstics 20% 50% 50%       

Renovació dels projectors: substitució per 
altres projectors més eficients o amb 
tecnologia làser 

Projector làser instal·lats per 
cinema/projectors digitals totals  
Projectors renovats/ Projectors 
digitals totals 

1% 5% 5%       

Canvi de llums estàndards per llums leds per 
reduir el consum energètic 

% de llums leds a final d’any o valor 
absolut de llums led a final d’any 

80% 100% 100%       

Millora del reciclatge dels diferents tipus de 
fraccions a través d’informació sobre els 
tipus de residus que van a cada cubell  

Cartells informatius posats en els 
cinemes 

20% 50% 50%       

Reducció de l’ús del material plàstic,  de 
poliestirè expandit i de plàstics 
oxodegradables 

Envasos i complements substituïts 0% 10% 20%  

Formació al personal en eficiència 
energètica i gestió de residus 

treballadors que han assistit als 
cursos 

0% 30% 30%  

Contractació d’empreses distribuïdores 
d’energia verda 

Empreses contractades 0% 20% 20%  
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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 

La recollida de làmpades es fa amb una empresa que es diu ambilamp que també té un objectiu de 
responsabilitat social contractant amb persones amb discapacitat 

 

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

