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1. Dades de l’organització
Nom:

COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS, D'ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE
GEMMÒLEGS DE CATALUNYA

Breu descripció:

El Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya és
una corporació de dret públic, de caràcter professional, d’estructura
democràtica i personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat per al
compliment dels seus fins, reconeguda i emparada per la Constitució, l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, la legislació de col·legis professionals i la Llei de
creació del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de
Catalunya, així com per la vigent Legislació sobre les matèries esmentades.
El Col·legi es configura com una instància de gestió dels interessos vinculats a
l’exercici de la professió de joier, orfebre, rellotger, gemmòleg i com a vehicle
de participació dels col·legiats en l’administració d’aquests interessos, sens
perjudici d’exercir activitats i prestar serveis als col·legiats en règim privat.

Dades de contacte:
Carrer de Sant Elies 11-19 Ap. 72-79 -08006- Barcelona, accés comercial
carrer de Brusi 45 baixos -08006- Barcelona

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

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Coneixedors del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022, l'equip tècnic del JORGC ha
començat a treballar amb la sensibilització del personal de la Corporació per engegar tots un seguit
d'iniciatives que des de l'entitat promocionin uns valors de sostenibilitat per la nostra ciutat i la
nostra ciutadania.

Data de publicació del Pla d’acció:

8 de juny de 2018

Vigència del Pla d’acció:

anual

Pla/plans d’acció anterior/s:

Pla aprovat el 13 de juny de 2017
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3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:

El Col·legi va conèixer el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat en 2017 i va signar el Pla d'Acció el
13 de juny de 2017. Plantejant aquest programa de sostenibilitat a l'equip humà de l'Entitat, hem
constatat que hi ha actuacions que es fan quotidianament però que no s'han plasmat en un document
o pla d'actuació que es pugui dur a terme conjuntament per tothom, incloent els col·legiats i
col·legiades.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:

La finalitat d'aquest Pla d'Acció es posar en coneixement dels treballadors del JORGC i dels seus
col·legiats i col·legiades dels principis i actuacions sostenibles que poden realitzar en la seva activitat
professional i comercial de forma habitual.

5. Descripció de les actuacions
5.1 ÚS RACIONAL DELS RECURSOS. EL PAPER i EL MATERIAL D’OFICINA
Objectius:

Reduïm el consum innecessari de paper.
Utilitzem paper reciclat i lliure de clor.
Escrivim, imprimim o fotocopiem per les dues
cares.
Evitem la propaganda o els catàlegs que no
necessitem.
Evitem l’ús de mocadors i tovallons de paper i,
en general, de tos els productes d’un sòl ús.
Un cop utilitzat, portem el paper al contenidor
blau de paper. Se’n farà paper reciclat
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Breu descripció:

Optimitzarem el consum de paper:


Col·locació d’un contenidor de reciclatge de paper usat, accessible per a
tots els treballadors. Hem col·locat 4 contenidors.



Hem eliminat l'aparell de fax implementat una eina informàtica en una
nova fotocopiadora que permet rebre i enviar documents fax per correu
electrònic eliminant el paper. També escanejant documents.



Aprofitament dels fulls usats per una cara com paper de notes i
esborranys



Potenciar l’ús del paper en doble cara, o impressió de diverses pàgines
en un mateix full (cas habitual: presentacions de power-point)



Prioritzar la compra de paper reciclat sobre el paper blanc



Difondre bones pràctiques d’ús del paper i recursos naturals:

Per fer una tona de ....
...paper nou
Es necessita:
2400 kg de fusta (6-12 arbres adults)
200.000 litres d’aigua
7.000 kwh d’energia elèctrica

...paper reciclat
Es necessita:
Paper vell
200.000 litres d’aigua
2.500 kwh d’energia elèctrica

Contaminació
Aigua: elevada
Aire: important
Residus sòlids

Contaminació
Aigua: moderada
Aire: nul·la o molt baixa
Sense residus

Font: Franquesa, T. (dir) (1998) Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambiental. Ajuntament de
Barcelona.

Comprem material d’oficina poc agressiu per a l’entorn:
- Correctors d’escriptura i coles sense dissolvents tòxics.
- Retoladors, marcadors i bolígrafs recarregables i sense dissolvents tòxics
- Marcadors fosforescents de fusta Adquirim el material fungible tot evitant
l’excés d’embolcalls (a granel, en formats grans sense blísters ni embolcalls, etc.)
- Utilitzem tòners i cartutxos recarregables per a les impressores i
fotocopiadores.
- Optem per aparells electrònics amb funció ecològica.
- Ampliem al màxim les prestacions dels ordinadors abans de comprar-ne un de
nou (memòries, dispositius externs, etc.).
- Portem a la deixalleria els aparells quan ja no es puguin aprofitar.

Més informació (enllaç):
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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 Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable: Millorar la gestió de
residus

Persona o àrea responsable:

Secretaria

Calendari d’execució previst:

Gener-desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Responsable de Secretaria

Observacions:

Indicador/s:

Mesurar el consum anual de paper (nombre d'unitats paquets de
500 fulls)

5.2 ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Objectius:

Estalvi energètic i augmentar l'eficiència
energètica. Disminuir el consum de materials
fungibles i contaminants (bombetes).
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Breu descripció:

Substitució de les bombetes i llums de baix consum per llums leds. Garantir el
tancament de tots els llums no essencials fora de l’horari d’atenció al públic.
IMPORTANT: la substitució de llums convencionals per LEDs es farà segons les
primeres vagin deixant de funcionar, per aprofitar al màxim els recursos ja
existents.
Estudiar la possibilitat de contractar una comercialitzadora energètica d’energia
verda.

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:
3.7. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l'excel·lència. Reduir la contaminació lumínica.

Persona o àrea responsable:

Secretaria

Calendari d’execució previst:

Gener-desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Secretaria de Junta de Govern

Observacions:

Indicador/s:

-

Registre consums elèctrics
% de llums LED sobre total llums
Diferència de consums energètics abans i després del canvi de lluminàries
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5.3 REDUIR L A PERILLOSITAT DELS RESIDUS
Objectius:
Racionalitzar el consum de productes
perjudicials i gestionar-los com cal.

Breu descripció:

Hi ha una part dels residus que es generen en el nostre nucli d’activitat conté
elements perjudicials per al medi ambient i la salut de les persones ( productes
químics, piles, insecticides, pintures, dissolvents, productes de neteja, aerosols,
coles, etc.).
En alguns casos podem substituir-los per productes menys perjudicials; altres
vegades només racionalitzar-ne el consum.
Fem-los servir amb mesura.
Mirem bé l’etiqueta abans d’optar per aquests productes que portin substàncies
nocives.
Portem els residus de productes problemàtics als punts verds per que es
tractin d’una manera adequada.

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:
3.10. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l'excel·lència. Aplicar el principi de precaució.
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Persona o àrea responsable:

Secretaria

Calendari d’execució previst:

Gener-desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Secretaria de Junta de Govern

Observacions:

Indicador/s:

-

Quantitat de residus amb perillositat generats cada any

5.4 REDUÏM ELS RESIDUS AL COMERÇ i ADQUISICIÓ DE BONES PRÀCTIQUES
AMBIENTALS
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L’objectiu és aconseguir reduir els embalatges
de cartró, fusta, porexpan i plàstic d’un sol ús.

Objectius:

Adquirir productes amb el mínim embalatge
possible.

-

Breu descripció:

-

Reduir el nombre d’envasos i embalatges.
Demanar als proveïdors que redueixin l’embalatge innecessari com el
film transparent, tot prioritzant els materials més fàcilment reciclables
(paper i cartró).
Allargar la vida dels materials. Trobar nous usos abans de llençar un
material. Per exemple, reaprofitar les caixes de cartró.
Participar en la recollida comercial (doblegar les caixes i objectes
correctament).

- Conèixer quines són les principals tipologies de residus que generem.
- Analitzar, des de la perspectiva ambiental, tots els factors de l’activitat diària i
veure quins es podrien millorar.
- Aconseguir que les bones pràctiques es converteixin en hàbits adquirits i
consolidats de l’empresa.

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:
5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable. 5.8 Cap al residu zero,
5.9 Residus recollits selectivament i 5.10 reutilització i optimitzar les rutes de transport.
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Persona o àrea responsable:

Secretaria

Calendari d’execució previst:

Gener-desembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Secretaria de Junta de Govern

Observacions:

Indicador/s:

-

Nombre d’actuacions
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Indicador

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

ÚS RACIONALS DELS RECURSOS

REDUCCIÓ CONSUM ANUAL PAPER

20% REDUCCIÓ

100% COMPRA
PAPER BLANC

100% COMPRA
PAPER BLANC

REDUCCIÓ
20% COMPRA
PAPER

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
% LLUMS LED SOBRE TOTAL
LLUMS

30% LLUMS
LEDS

80% LLUMS
LEDS

10% LLUMS
LEDS

100% LLUMS
LEDS

REDUIR LA PERILLOSITAT DELS RESIDUS

Kg de residus perillosos / any

REDUIM ELS RESIDUS AL COMERÇ

Nombre d’actuacions

Actuació

Estat actual
Data:2018

1r any
Data:2017

2n any
Data:
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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
EL COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS, D’ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE GEMMOLEGS
COMUNICA L’ALTERNATIVA DE MATERIALS DE JOIERIA (METALL PRECISOS) AMB
CERTIFICACIONS DE SOSTENIBILITAT SOCIAL I AMBIENTAL. EXEMPLE: OR “FAIRMINED”.
DIFONDRE TEMES AMBIENTALS EN LA WEB DEL JORGC
FOMENTAR LA REMODELACIÓ DE BOTIGES AMB PARÀMETRES DE RESPONSABILITAT I
SOSTENIBILITAT

9. Observacions
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REALITZACIÓ DEL CURS JOIERIA SOSTENIBLE EN L'ESCOLA DE JOIERIA DEL COL·LEGI
JOIERIA SOSTENIBLE

OBJECTIUS
En aquest curs estudiarem quines són les problemàtiques que estan causant més mal, i de quina
manera es pot establir un projecte de joieria sostenible en tots els seus aspectes, des del disseny, les
matèries primeres, la producció, distribució i venda, oferint unes pautes necessàries per a qualsevol
signatura o autor de joies que desitgi prevaler en el futur.
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