
      

   

 
 

PLA D’ACCIÓ 
B+S 

Gremi de Reformes d’Interiors, 
cuines i banys de Catalunya 

 

 
 
 



       

1 
 

1. Dades de l’organització 
 

Nom: GREMI DE REFORMES D’INTERIORS, CUINES I BANYS DE CATALUNYA 

  

Breu descripció: El Gremi és l'entitat, sense ànim de lucre, que representa al col·lectiu empresarial del 
sector de la reforma integral i decoració d’interiors, amb especialització en les cuines i 
banys. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Plaça Dr. Letamendi 1-2, 1er  Barcelona 

 
 934517446 

 
 cuinescat@cuinescat.es  

 
 

www.cuinescat.es  

  

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: 

A través de comentaris dels agremiats i de la observació directe en el procés de treball del nostre sector, 
s’han detectat una sèrie de mancances en quant a informació i facilitats per aplicar accions sostenibles. 
Els membres de la junta Directiva han aportat la seva visió, que ha ajudat al personal del Gremi a valorar la 
incidència de les accions a proposar. 
S’han mantingut reunions amb el personal de Barcelona Comerç + Sostenible per tal d’orientar les 
propostes plantejades en accions concretes accessibles i realitzables. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 3 / juny / 2021 

  

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

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 

Pla d’acció 2017, Pla d’acció 2018, Pla d’acció 2019-2020 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Actualment, el punt de partida es molt similar al de l’anterior pla d’acció. El passat any 2020 ha sigut un any 

marcat malauradament per la pandèmia i ha sigut difícil fer conscienciació i seguiment, en termes de 

Sostenibilitat ja que les preocupacions han estat  centrades en la recuperació del sector després del 

confinament. Sabem que pel que fa a sostenibilitat, al sector de les obres de reforma d’interiors hi ha 

aspectes a millorar. Hem mantingut accions de l’anterior Pla orientades a afavorir la minimització i millora 

de la gestió dels residus relacionats amb l’activitat professional de les nostres empreses associades i hem 

mailto:cuinescat@cuinescat.es
http://www.cuinescat.es/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1398.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_gremireformescuinesbanyscatalunya_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_gremi_reformes_interiors_2019.pdf
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incorporat de noves en matèria de formació i conscienciació en àmbits com la accessibilitat en el comerç i 

l’estalvi energètic. 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

A partir del Pla d’Acció es pretén arribar a conscienciar a les empreses agremiades a adherir-se a les 

accions plantejades. 

Volem, des del gremi, adoptar un paper sensibilitzador en termes de sostenibilitat i informatiu sobre els 

seus beneficis a curt, mig i llarg termini, tant pels establiments com pels clients finals. 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Reutilitza’m 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Facilitar  la reutilització amb fins socials 
de mobiliari i elements que d’altra 
manera anirien a les deixalleries. 

 

 

 

 

 

 

 

Breu descripció: S’ofereix als agremiats col·laborar amb Entitats amb Projecte Social pel buidatge de 
pisos o locals per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social, mitjançant la inserció 
laboral i social de persones marginades o excloses. 
Com per exemple:  

• Alencop 
• Asociación Social Andromines 
• Formació i Treball 
• Fundació Engrunes 
• Remar 
• Solidança 

No es faran tríptics, seguint amb la línia de paper zero del Gremi, sinó que es farà 
difusió per mitjans digitals 

 

 

 

Més informació 
(enllaç): 

www.cuinescat.es  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

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

5.1 – 5.4 – 6.8 – 9.6  

 

 

Persona o àrea responsable: Personal Gremi 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal laboral del Gremi – personal en pràctiques 

  

Observacions: 
                                                                              

 

Indicador/s: 

Nombre d’agremiats que han col·laborat amb Entitats amb Projecte Social. 

http://www.cuinescat.es/
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: Activitats formatives         
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu d’aquesta actuació es 
aconseguir la conscienciació en l’estalvi 
energètic i en que amb unes bones 
pràctiques en els establiments es pot 
incidir positivament en el entorn tot 
reduint el consum de recursos.  

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Foment i difusió  dels tallers formatius que l’Ajuntament de Barcelona ofereix dintre 
de l’àmbit de l’estalvi energètic i la sostenibilitat: 
-Bones pràctiques als establiments comercials en relació amb els àmbits: residus, 
aigua, energia i soroll. 
-Redueix la despesa energètica del teu comerç. 
El Gremi en farà difusió a tots els associats per mitjans digitals.   

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.cuinescat.es  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
4.5 - 5.3 – 9.3   
 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Personal Gremi 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal laboral del Gremi – personal en pràctiques 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’assistents als cursos. 

 

 

 

http://www.cuinescat.es/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: Projecte Inclou Futur   
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Impulsar accions i mesures que 
afavoreixin la inclusió de col·lectius amb 
diversitat funcional en el mercat ordinari 
de treball. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Acompanyament a les Pimes en les tres fases del procés d’inserció laboral mitjançant 
el projecte INCLOU FUTUR (Servei gratuït de suport integral): 
 
INFORMACIÓ I SELECCIÓ 

• Diversitat funcional i Mercat de Treball 
• Anàlisi dels llocs de treball 
• Selecció i informació de perfils professionals 
• Possibilitats de contractació 

 
INCORPORACIÓ I SUPORT 

• Suport en el lloc de treball 
• Seguiment a la incorporació 
• Formació a les persones de l’empresa acollidora (contractant) 

 
INCLUSIÓ I SEGUIMENT 

• Valoració eficàcia laboral de la persona contractada 
• Avaluació d’aprenentatge i actitud envers els caps i la resta de personal 
• Discussió de punts de millora 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.cuinescat.es  

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

7.7 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Personal Gremi 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

http://www.cuinescat.es/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Recursos humans i/o econòmics: Personal laboral del Gremi – personal en pràctiques 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’empreses que han col·laborat amb el Projecte INCLOU FUTUR. 
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4. Nom de l’actuació: Decàleg Energètic pel professional i el client 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Identificar accions quotidianes  
associades al malbaratament energètic i 
accions associades a l’estalvi energètic a 
les llars. 
 
 Volem assolir un triple benefici: 
mediambiental , en forma d’estalvi 
energètic; econòmic , en forma d’estalvi 
de despesa; i socioeducatiu , revertint 
accions, materials o serveis que generin 
un benefici tangible per a la ciutadania. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Foment i difusió d’un decàleg d’accions ambientals als establiments professionals i als 
seus clients. 
No es faran tríptics, seguint amb la línia de paper zero del Gremi, es farà difusió per 
mitjans digitals.  
Cada empresa podrà imprimir el decàleg per informar als clients, incloure-ho a la seva 
pagina web, i/o fer la difusió digitalment. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.cuinescat.es  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
9.10 – 4.5  
 

 

 

Persona o àrea responsable: Personal Gremi 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal laboral del Gremi – personal en pràctiques 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre de descàrregues des de la web dels documents. 

 

http://www.cuinescat.es/
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: Foment de l’accessibilitat en el comerç 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millorar l’accessibilitat al comerç de la 
ciutat tant en termes de mobilitat com 
en d’altres diversitats funcionals per tal 
d’eliminar qualsevol tipus de barrera de 
cara a les persones amb discapacitats. 
 
 Volem avançar en la implementació de 
mesures d’accessibilitat per oferir un 
servei de qualitat adequat a les 
necessitats de les persones amb 
discapacitat 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Foment i difusió de la Guia d’accessibilitat en el comerç. 
L’accessibilitat suposa comoditat per a tothom: pares amb cotxets, gent gran amb 
dificultats de mobilitat, persones que van carregades, persones amb dificultats 
d’orientació o amb poc domini de la llengua, etcètera. Amb un comerç de proximitat, 
accessible i obert, tothom hi surt guanyant. 
Foment i difusió de la Guia “Fem accessible el nostre comerç” als nostres associats 
per tal de que puguin implementar les mesures proposades. Com per exemple: 
Mascaretes transparents, augment de la mida de lletra a la retolació, espais diàfans 
sense obstacles... 
No es faran tríptics, seguint amb la línia de paper zero del Gremi, es farà difusió per 
mitjans digitals.  
Cada empresa podrà implementar les mesures d’accessibilitat del seu establiment 
que consideri adients. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.cuinescat.es  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
9.10 – 4.5-2.7  
 

 

 

Persona o àrea responsable: Personal Gremi 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal laboral del Gremi – personal en pràctiques 

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’establiments que hagin implementat mesures d’accessibilitat. 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: des.-

21 

Valor assolit 
Data 2n any: 

des.-22 

Reutilitza’m 
Nombre d’agremiats que han 
col·laborat amb Entitats amb 
Projecte Social. 

0 8 empreses   

Activitats formatives 

Nombre d’assistents a les 
formacions en matéria de 
Sostenibilitat i eficiència 
energètica 

0 10 empreses    

Projecte Inclou Futur 
Nombre d’ empreses han 
col·laborat amb el projecte. 

0 
5 empreses facin 

alguna contractació 
  

Decàleg Energètic pel professional i el 
client 

Nombre de descàrregues des 
de la web dels documents. 

0 
20 descàrregues de 

documents 
  

Foment de l’accessibilitat en el comerç 
Nombre d’establiments que 
hagin implementat mesures 
d’accessibilitat 

0 
20 descàrregues de 

documents 
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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 

Barcelona + Sostenible 

Programa Inclou Futur (Ajuntament de Barcelona, PIMEC) 

Escola Llotja de Disseny (nova imatge del Gremi com a projecte d’alumnes) i acolliment a les empreses 
agremiades d’alumnat en pràctiques. 
Escola Antoni Algueró de disseny i Arts Gràfiques 
Fundació Laboral de la Construcció 
PIMEC 

 

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

