PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona
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1. Dades de l’organització
Nom:

Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria i Afins de Barcelona

Breu descripció:

El Gremi d’Instal·ladors de Barcelona ofereix un conjunt ampli de serveis i avantatges
als instal·ladors associats i representa en l’actualitat a prop de 1.000 empreses
instal·ladores. Exerceix un control professional de les empreses instal·ladores en el
moment de donar d’alta una empresa en el registre d’empreses autoritzades de la
Generalitat, reduint l’ intrusisme professional i reforçant a la vegada la imatge de les
empreses autoritzades.
El Gremi de Barcelona forma part de FEGICAT, aquesta federació representa els
Gremis d’Instal·ladors més importants de Catalunya davant l’administració i
estaments oficials, unificant esforços i discutint de forma conjunta les qüestions que
afecten la nostra professió.

Dades de contacte:

C/ Bruc, 94 baixos 08009 Barcelona
Telèfon 934536906
Correu electrònic gestio@gremibcn.cat
Web www.gremibcn.cat

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

07/02/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Hem estudiat diferents propostes per difondre entre els associats la capacitat dels mateixos en promoure
entre els seus clients l’ús del Vehicle elèctric i els seus punts de recàrrega. També promoure acords amb
entitats dels sector per potenciar la correcta recollida de residus, com per exemple aparells d’aire condicionat,
amb substàncies potencialment contaminants, promovent d’aquesta manera la figura de l’ECOinstal·lador.
Igualment participar en Jornades informatives sobre el foment de la prevenció de residus en envasos i altres
mitjans d’embalatges.
També s’han realitzat propostes a diferents associats acreditats en electricitat i gas concretament per a la
realització de certificats acreditatius de les condicions adequades de les instal·lacions en lluita contra la
Pobresa Energètica de les llars de Barcelona.

Data de publicació del Pla d’acció:

14 de juny de 2019

Vigència del Pla d’acció:

2019-2020

Pla/plans d’acció anterior/s:

Pla d’acció 2017
Pla d’acció 2018
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3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Després d’anys de participació dintre del marc de l’Acord Cívic i el Pla d’Acció B+S 2017 i 2018 amb
els bons resultats obtinguts, som conscients de que el futur passa per la sostenibilitat a la ciutat i la
importància que tenen les nostres empreses associades per l’aportació en aquest escenari.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
La nostra finalitat i objectiu principal es fer pedagogia i difusió entre els nostres associats per
sensibilitzar al sector de les instal·lacions en la sostenibilitat de la ciutat i acompanyar a les nostres
empreses associades en aquest camí.
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5. Descripció de les actuacions

5.1 Nom de l’actuació: Assistència a la Jornada Reduir els residus: un benefici per al teu
comerç i per al barri
Objectius:

Fomentar la prevenció de residus pel que fa als
envasos, embalatges i altres mitjans de lliurament
de productes en les botigues dels associats.

Breu descripció:

Formació gratuïta que la Barcelona Activa ofereix amb l’objectiu de fomentar la
prevenció de residus amb solucions, tant tradicionals com innovadores, per evitar el
col·lapse de les deixalles, amb avantatges ambientals i econòmics. Opcions pràctiques
per deixar de generar residus d'envasos, embalatges i altres mitjans de lliurament de
productes, incorporant materials duradors, i oferir als clients dels nostres associats
alternatives, per exemple a les bosses de plàstic.

Més informació (enllaç):

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detall-formacio?id=891332

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.8, 5.10

Persona o àrea responsable:

Àrea de Gestió

Calendari d’execució previst:

Estiu 2019

Recursos humans i/o econòmics:

humans

Indicador/s:

Nº d’agremiats que assisteixen a les jornades
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5.2 Nom de l’actuació: Revisió d’Habitatges en risc de Pobresa Energètica
Objectius:

Lluita contra la pobresa energètica.
Ajudar a detectar mancances per garantir un
habitatge digne per a les persones.

Breu descripció:

Acord amb l’Agencia de l’Energia de l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió de
revisions de les instal·lacions elèctriques i de gas en vivendes amb risc de Pobresa
Energètica.
S’ha ofert a diferents associats acreditats en electricitat i gas la realització de revisions
de les condicions adequades de les instal·lacions en lluita contra la Pobresa Energètica
de les llars de Barcelona.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
7.1, 7.3, 10.1

Persona o àrea responsable:

Area de Gestió

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Humans

Indicador/s:

Número de revisions realitzades
Nº d’agremiats que col·laboren a la iniciativa
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5.3 Nom de l’actuació: Impuls del Conveni amb Ecotic
Objectius:

L'objectiu del Programa Ecoinstaladores és
conscienciar als instal·ladors sobre la importància
de dur a terme una correcta desinstal·lació dels
aparells d'aire condicionat, calderes, ... i augmentar
la recollida dels seus residus.

Breu descripció:

ECOINSTALADORES és una iniciativa per a reconèixer l'esforç dels instal·ladors i
empreses del sector que s'impliquin en l'adequada gestió dels residus dels equips d'aire
condicionat, calderes, lluminàries i llums, i d'altres electrodomèstics com a rentadores,
neveres, etc. que arriben al final del seu cicle de vida útil.
Els associats poden accedir a aquest programa emplenant amb les seves dades
d’empresa la Fitxa d'Alta que poden sol·licitar al mail gestio@gremibcn.cat i enviar-la a
soporte@ecotic.es

Més informació (enllaç):

http://www.gremibcn.cat/images/acords/ECOTIC-PROGRAMAECOINSTALADORES.pdf

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.10

Persona o àrea responsable:

Area de Gestió

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Humans

Indicador/s:

Nº d’agremiats adherits a l’acord.

8

5.4 Nom de l’actuació: Vehicle Electric i els seus punts de recàrrega
Objectius:
recàrrega més adient per al seu vehicle elèctric
mitjançant els instal·ladors especialitzats.

Breu descripció:

El GremiBCN estarà present els dies 2 i 3 de novembre de 2019 compartint un estand
amb el Gremi del Motor de Barcelona a la Fira del Vehicle Electric EXPOELECTRIC 2019.
Creiem que és molt important tenir presència en aquesta trobada del vehicle elèctric i
poder fer arribar a la ciutadania l’ informació necessària tant per la compra (Gremi del
Motor) com per la recàrrega d’aquests tipus de vehicles mitjançant un tríptic informatiu
que facilitem als usuaris.

Més informació (enllaç):

http://www.gremibcn.cat/ca/informacio/noticies/932018/octubre/219-expoelectric-18

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
3.1, 3.3, 4.7

Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:

Area de Marketing
2
0
1
9
2
0
2
0

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Humans

Observacions:

S’editen 1000 tríptics

Indicador/s:

Nº de díptics editats.
Nº de díptics lliurats.
Nº de consultes ateses.
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5.5 Nom de l’actuació: Kit d’ambientalització
Objectius:
Reduir el consum d’energia a través de
l’ambientalització dels espais de treball.

L’ambientalització es fa a través d’adhesius que contenen missatges breus i directes per
incentivar bones pràctiques a l’hora de consumir aigua, energia i materials, entre les
persones que hi treballen als llocs indicats i també els visitants puntuals. Aquests
adhesius s’hauran d’enganxar en llocs estratègics per tal que tinguin més efecte.

Breu descripció:

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

2019-2020Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.5, 5.3, 6.1, 9.1,

Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Indicador/s:

Area de Marketing

2019-2020
Humans

Nº de kits lliurats
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Assistència a la Jornada Reduir els residus: un
benefici per al teu comerç i per al barri

Indicador

Nº d’agremiats que assisteixen a les
jornades
Número de revisions realitzades

Revisió d’Habitatges en risc de Pobresa Energètica

Nº d’agremiats que col·laboren a la
iniciativa

Impuls del Conveni amb Ecotic

Nº d’agremiats adherits a l’acord.

Vehicle Electric i els seus punts de recàrrega

Nº de díptics editats.
Nº de díptics lliurats.
Nº de consultes ateses.

Kit d’ambientalització

Nº de kits lliurats

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:

10

100
25
20
1000
1000
100
15
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7. 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

8. Col·laboracions i treball en xarxa
Col·laborem amb Barcelona Activa, Gremi del Motor, Ecotic i Agencia Local de l’Energia
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