PLA D’ACCIÓ
B+S
GREMI FUSTA I MOBLE
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1. Dades de l’organització
Nom:

GREMI FUSTA I MOBLE

Breu descripció:

El Gremi Fusta i Moble és una associació empresarial constituïda per la lliure i
voluntària associació d’empresaris i professionals les activitats dels quals estan
relacionades amb la fusta i el moble, els seus oficis i professions, indústries
associades o complementàries, i les seves múltiples aplicacions, així com també
de qualsevol entitat que estigui directa o indirectament relacionada amb
aquestes activitats.

Dades de contacte:

Coordinador General: Salvador Ordóñez Valdés
Travessera de les Corts, 361, ent. 1a., 08029 Barc3elona
t. 933 233 200
f. 934 512 440
e-mail secretaria@gremifustaimoble.cat
www.gremifustaimoble.cat

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

7 de febrer de 2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
En reunions de l’equip tècnic del Gremi amb el coordinador general, basant-nos en el Pla del 2017,
sota la direcció de la Junta Directiva i amb la col·laboració i guiatge tècnic dels assessors externs del
Gremi, especialment els assessors en matèria d’eficiència energètica.
Data de publicació del Pla d’acció:

14/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins el 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1483.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Seguint l’experiència del Pla del 2017, basat en la necessitat d’accions que ajudin a recuperar l’activitat
del sector de la fusta i el moble, molt afectat per la crisi iniciada el 2007, en els darrers anys el Gremi
ha iniciat accions per ajudar les empreses a recuperar-se no només a nivell econòmic sinó a obrir una
nova etapa per recuperar l’auto-estima mitjançant el coneixement de les propietats de la fusta com a
matèria primera i els seus usos novedosos lligats a la sostenibilitat mediambiental, a la salut de les
persones i a la millora de la qualitat de vida.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Ajudar les empreses a adquirir coneixements de la vessant ecològica i sostenible de la fusta com a
material natural amb propietats beneficioses per la salut, fent extensiu aquest coneixement a
professionals d’àmbits propers i al públic en general.
Fomentar entre les empreses agremiades i els seus treballadors l’estalvi energètic i tot tipus de mesura
que fomenti l’ús d’energies netes i la conscienciació de la necessitat de vetllar pel medi ambient.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: JORNADA FUSTA CONSTRUCTIVA LIGNOMAD
Objectius:

Promoció de la fusta constructiva de km. O
Divulgació de les propietats mediambientals de la fusta com
a material natural.

Breu descripció:

La jornada es farà a l'EPSEB
Escola Politècnica Sup. d' Edificació de Barcelona
Av. Dr. Marañón 44-50. Constarà de 4 xerrades
tècniques a càrrec de:
 Emili Hormías, "Construcció amb fusta
contralaminada. Casos pràctics"
 Victor Rubio, "Les patologies xilòfagues
de sempre en les noves construccions de fusta"
 Sergi Sebastia, "Fusta de proximitat, valor afegit"
 Paco Cano, "El sector forestal català, ser coherents en l'ús constructiu de
la fusta a Catalunya"
 Taula rodona
 Networking, com a punt de trobada entre els assistents per intercanviar
impressions i establir contactes. També serà el moment ideal per conèixer
estudiants que busquen feina.
Finalment, ens reunirem per dinar.

Més informació (enllaç):

http://gremifustaimoble.cat/grans-projectes/lignomad/

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:
1.2, 1.7, 1.10, 4.3, 4.4, 8.4, 9.1, 10.2, 10.3, 10.7

Persona o àrea responsable:

Andrea de la Mano

Calendari d’execució previst:

Una sola jornada: 21 de juny de 2017

Recursos humans i/o econòmics:

Equip tècnic del Gremi en col·laboració amb PROFUSTA

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’assistents. Valoració participants
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5.2 Nom de l’actuació: V SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA
Objectius:

Valoritzar la cultura de la fusta en tots els seus àmbits,
especialment en la difusió i promoció de les seves
propietats ecològiques, tant entre els professionals del
sector com el públic en general. Potenciar la millora de la
connexió de les empreses i entitats del sector de tota la
cadena de valor de la fusta, des de l’arbre al bosc fins el
producte final.

Breu descripció:

DEL ….
AL….

Accions de difusió de la fusta, els seus usos i propietats.
Conferències i col·loquis, jornades de networking i de formació. A nivell
d’empreses, entitats i escoles.
El Gremi coordina totes les accions, que es celebren a Barcelona i a altres
localitats de Catalunya.

Més informació (enllaç):

www.setmanadelafusta.net

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:
1.2, 1.7, 1.10, 4.3, 4.4, 6.1, 6.3, 6.6, 6.9, 8.1, 9.1, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.2, 10.3, 10.7
Persona o àrea responsable:

Salvador Ordóñez, coordinador general

Calendari d’execució previst:

Octubre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Equip del Gremi sota la direcció de la Junta Directiva.
Participació d’empreses i entitats del sector com a
patrocinadors d’alguns dels actes.
La Setmana de la Fusta de Catalunya és l’activitat més important
a nivell de promoció del sector de totes les accions que realitza el
Gremi.

Observacions:

Indicador/s:

Participació als diferents actes. Enquestes de qualitat.
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5.3 Nom de l’actuació: OPTIMITZACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC I LUMÍNIC
Objectius:

Reducció dels consums energètics i lumínic
mitjançant l’estudi de la potència contractada i
dels sistemes d’il·luminació a l’empresa

Breu descripció:

Mitjançant l’estudi individualitzat, realitzat a l’empresa, en relació al seu consum
energètic i lumínic s’obtindrà un informe que permetrà establir, si és necessari,
mesures de correcció, com el canvi de la potència contractada i/o del sistema
d’il·luminació, per a obtenir una reducció del consum i del cost, amb l’estalvi
consegüent per l’empresa i respecte pel medi ambient

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:
3.7, 4.3, 4.5, 8.4, 10.4

Persona o àrea responsable:

Xavier Sala de l’equip tècnic del Gremi

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Equip tècnic del Gremi, amb la col·laboració d’una empresa
externa especialitzada en energia

Observacions:

Estudi inicial sense cost per a les empreses

Indicador/s:

Nombre d’empreses adherides
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5.4 Nom de l’actuació: DETECCIÓ DE CONSUMS ANÒMALS O OCULTS
Objectius:

Revisió a les empreses del consum d’energia,
llum i/o aigua, per eliminar despeses i consums
innecessaris, generant consciència entre els
empleats per afavorir pràctiques eficients.

Breu descripció:

L’assessor energètic del Gremi revisaria les pràctiques habituals en relació
al consum d’energia, llum i agua a l’empresa, per a detectar consums
innecessaris o pràctiques errònies que comporten malbaratament en
els consums, afavorint pràctiques d’estalvi de consums i creant consciència de
la necessitat de vetllar per un consum sostenible a les empreses, dissenyant, si
és necessari, plans d’eficiència.

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:
5.3, 5.4, 4.5

Persona o àrea responsable:

Assessor energètic del Gremi

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Equip tècnic del Gremi en col·laboració amb l’assessor
energètic.

Observacions:

Indicador/s:

Nombre d’empreses adherides
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5.5 Nom de l’actuació: REBUILD BARCELONA
Objectius:

Fomentar el coneixement de les novetats en matèria
de rehabilitació i eficiència energètica
d’habitatges i edificis.

Breu descripció:

Esdeveniment organitzat per a impulsar el negoci
del sector de la construcció, la rehabilitació i
l’eficiència energètica d’habitatges i edificis.
Comptarà amb el Congrés Nacional d’Arquitectura
Avançada i Construcció 4.0, amb més de 17
conferenciants i una oferta ineludible on descobrir
nous materials, las últimes tecnologies emergents i
els sistemes constructius més innovadors.

Més informació (enllaç):

http://gremifustaimoble.cat/rebuild/

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:
4.1, 4.2, 4.3, 4.10, 10.2, 10.4

Persona o àrea responsable:

Xavier Sala de l’equip tècnic del Gremi

Calendari d’execució previst:

26, 27 i 28 setembre 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Equip tècnic del Gremi, amb la col·laboració amb els
organitzadors.

Observacions:

El Gremi és co-organitzador de la Fira

Indicador/s:

Nombre de visitants i volum de consultes
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5.6 Nom de l’actuació: LLIBRE BLANC FUSTA I SALUT
Objectius:

Donar a conèixer les propietats de la fusta com a material saludable tant per a les
persones com pels edificis, els espais i la ciutat, mitjançant l’edició d’un Llibre
Blanc amb informació rigorosa de procediments, productes i processos vinculats
amb la fusta com a material saludable.

Breu descripció:

El Llibre es troba en fase de preparació amb la creació d’un grup d’experts i la
participació d’empreses implicades en el món de la fusta, com la construcció
sostenible, interioristes i decoradors, i també professionals de la salut. Les
empreses agremiades participarien en la realització de tests de productes utilitzats
en els seus processos de fabricació, per aportar dades al grup de treball d’experts.

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:
1,8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 4.4, 5.2, 7.1

Persona o àrea responsable:

Salvador Ordóñez, coordinador general

Calendari d’execució previst:

2018 i 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Equip tècnic del Gremi i grup d’experts

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de participants i tests realitzats
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data: juny 2018

1r any
Data:

JORNADA FUSTA CONSTRUCTIVA
LIGNOMAD

Nombre assistents. Valoració
participants

15

0

V SETMANA DE LA FUSTA DE CATALUNYA

Participació als diferents actes.
Enquestes de qualitat

25

11

11

OPTIMITZACIO CONSUM ENERGÈTIC I
LUMÍNIC

Nombre d’empreses adherides

25

10

10

DETECCIÓ DE CONSUMS ANÒMALS O
OCULTS

Nombre d’empreses adherides

20

0

REBUILD

Nombre de participants i volum de
consultes

15

o

LLIBRE BLANC FUSTA I SALUT

Nombre de participants i tests
realitzats

12

0

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

9. Observacions
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