PLA D’ACCIÓ
B+S

Gremi de Constructors d’Obres
de Barcelona i Comarques

1. Dades de l’organització
Nom:

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques

Breu descripció:

Associació empresarial que forma, informa i representa a les empreses
constructores i autònoms de la ciutat de Barcelona i província.

Dades de contacte:

info@gremi-obres.org
Tel. 932 659 430

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

30 d’octubre de 2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Des del departament de comunicació i comercial han elaborat aquest pla tenint en compte les
necessitats dels agremiats.

Data de publicació del Pla d’acció:

25/04/2018

Vigència del Pla d’acció:

31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Promoure la construcció sostenible y responsabilitat mediambiental entre les empreses constructores
agremiades.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Que les empreses prenguin consciència de la importància de respectar el medi ambient i realitzin la
seva activitat amb criteris de sostenibilitat.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació:
Objectius:

Que les empreses treballin amb eficiència
energètica en les seves obres.

Breu descripció:

Fomentar l’estalvi energètic a través d’assessorament gratuït energètic a les
empreses agremiades mitjançant acords de col·laboració amb empreses expertes
(Universal Energia, Factor energia i Endesa)

IMATGE

Més informació (enllaç):

https://www.gremi-obres.org/portfolio_page/universal-energia/

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:
4.3, 4.5, 10.4

Persona o àrea responsable:

Departament de comunicació i administració

Calendari d’execució previst:

Febrer 2018

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre de peticions d’assessorament
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5.2 Nom de l’actuació:
Objectius:

Oferir el servei de lloguer de vehicles elèctrics a
través d’un conveni de col·laboració amb una
empresa especialitzada per tal de fomentar el
seu ús entre els agremiats.

Breu descripció:

Es signa un acord amb Norhgate, empresa que ofereix lloguer de vehicles,
s’ofereix la possibilitat de llogar vehicles elèctrics per als agremiats.

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:
3.1, 4.6, 4.7

Persona o àrea responsable:

Roser Siches

Calendari d’execució previst:

Un any

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Peticions realitzades pels agremiats
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5.3 Nom de l’actuació:
Objectius:

Que les empreses agremiades utilitzin
materials sostenibles per les seves obres de
construcció

Breu descripció:

Conveni de col·laboració amb Rockwool, especialistes en sostenibilitat, en el que
l’empresa farà un assessorament a les empreses per fomentar la utilització dels
seus materials i de la importància de treballar amb aquests. Es fa publicitat de
l’empresa Rockwool a través de tots els canals de comunicació del Gremi.

Més informació (enllaç):

http://www.rockwool.es/asesoramiento/

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:
4.4

Persona o àrea responsable:

Comercial – Ramon Barnada

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Nombre de consultes dels agremiats.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació
Fomentar l’estalvi energètic a través
d’assessorament gratuït energètic a les empreses
agremiades mitjançant acords de col.laboració
amb empreses expertes (Universal Energia,
Factor energia i Endesa)
Es signa un acord amb Norhgate, empresa que
ofereix lloguer de vehicles, s’ofereix la
possibilitat de llogar vehicles elèctrics per als
agremiats.
Conveni de col.laboració amb Rockwool,
especialistes en sostenibilitat, en el que
l’empresa farà un assessorament a les empreses
per fomentar la utilització dels seus materials i
de la importància de treballar amb aquests. Es
fa publicitat de l’empresa Rockwool a través de
tots els canals de comunicació del Gremi.

Indicador

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

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:

Nombre de peticions d’assessorament

Peticions realitzades pels agremiats

Nombre de consultes dels agremiats
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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
Des del Gremi col·laborem amb les següents entitats i comissions: Confederació Nacional de la
Construcció, Confederació Catalana de la Construcció, FTN, Pimec, Fira de Barcelona, Junta Consultiva
Administrativa de Catalunya, Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció, Institut de
Tecnologia de la Construcció, Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Barcelona, Observatori de
Barcelona de la Rehabilitació Arquitectònica, Cercle d’Infraestructures, Programa Làbora, Servei
d’Ocupació de Catalunya, Fundació per a l’Ordenació del Sector de la Construcció, Gestora de Runes de
la Construcció, Fundació Laboral de la Construcció, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i Consell
econòmic i social de Barcelona; entre altres.

9. Observacions
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