PLA D’ACCIÓ
B+S
GREMI DE GARATGES DE
BARCELONA I PROVÍNCIA

1. Dades de l’organització
Nom:

GREMI DE GARATGES DE BARCELONA I PROVÍNCIA

Breu descripció:

Defensa i assessorament dels interessos propis del gremi professional empresarial de
garatges/aparcaments i rentat de vehicles.

Dades de contacte

Rambla de Catalunya, 41-1r-08007 BARCELONA
93.488.31.97
gremio@gremiodegarages.net
WWW.gremiodegarages.net

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:
Al llarg del temps al Gremi de Garatges s’ha considerat que es podien incorporar actuacions de sostenibilitat
i desenvolupar-les amb total normalitat dins del nostre àmbit d’actuació. Per exemple vehicle elèctric,
bicicletes, estalvi energètic, residus... Aquestes línies d’actuació han estat consensuades amb la Junta
Directiva del Gremi i seran informades a tots els garatges associats.
Data de publicació del Pla d’Acció:

dimarts, 11 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

2019-2020

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2017 ; Pla d’Acció 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
El motiu que ens ha portat a realitzar aquest pla d’acció és donar-li continuïtat a les actuacions que es van
engegar en el marc de l’Acord Cívic i ampliar els àmbits d’actuació.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
La finalitat del pla d’acció és la millora de la qualitat ambiental, l’estalvi energètic i altres aspectes de
sostenibilitat dins del nostre sector.
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

FOMENT DEL VEHICLE ELÈCTRIC

Objectius d’aquesta
actuació:

Donar a conèixer els avantatges del
vehicle elèctric: no contaminen l'aire,
emeten menys CO2, consumeixen
menys energia per moure's, emeten
menys soroll i contribueixen a l’estalvi
energètic i a la petjada de carboni.

Breu descripció:

Facilitar i fomentar la utilització del vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona
mitjançant la instal·lació de punts de recàrrega als garatges. Crear elements de
comunicació sobre els avantatges del vehicle elèctric (cartells).

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3.1 , 4.7, 9.1

Persona o àrea responsable:

Vicente Artigas Sorroche

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Personal del Gremi

Indicador/s:
Nombre de garatges que incorporen carregadors per vehicle elèctric. Nombre de garatges que fan difusió
dels elements de comunicació del gremi.
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2. Nom de l’actuació:

FOMENT DE LA UTILITZACIÓ DE LA BICICLETA

Objectius d’aquesta
actuació:

Foment del ús de la bicicleta dins de la
ciutat fent que les bicicletes tinguin
presència en els aparcaments i donant a
conèixer els avantatges de moure’s en
bicicleta dins de Barcelona.

Breu descripció:

Promoure els desplaçaments en bicicleta dins de la ciutat facilitant la seva presència
en els aparcaments (aparcament, punts bicing).

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
2.6, 2.5, 4.7, 9.1

Persona o àrea responsable:

Vicente Artigas Sorroche

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Personal del Gremi

Indicador/s:
Nombre de garatges que incorporen aparcament per a bicicletes.
Nombre de garatges que incorporen punts de bicing.
Nombre de garatges que fan difusió dels avantatges d’anar en bicicleta per la ciutat
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2. Nom de l’actuació:

KIT D’AMBIENTALITZACIÓ

Objectius d’aquesta
actuació:

Fomentar l’ambientalització i incentivar
bones pràctiques en el consum d’aigua,
energia i materials entres les persones
que treballen.

Breu descripció:

Promoure les bones pràctiques de consum responsable amb la reducció del consum
de recursos a través de l’ambientalització dels espais de treballs dins dels
aparcaments (adhesius, infografia).

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

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

Persona o àrea responsable:

Vicente Artigas Sorroche

Calendari d’execució previst:

Al llarg de tot l’any

Recursos humans i/o econòmics:

Personal del Gremi

Indicador/s:
Nombre de garatges que incorporen el Kit d’ambientalització de Barcelona +Sostenible
Nombre de garatges que fan difusió dels avantatges d’incentivar bones practiques a l’hora de consumir
aigua, energia i materials.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

FOMENT DEL VEHICLE ELÈCTRIC

FOMENT DE LA UTILITZACIÓ DE LA
BICICLETA

KIT D’AMBIENTALITZACIÓ

Indicador

Valor actual
Data: 2019

Nombre de garatges que
incorporen carregadors per
vehicle elèctric. Nombre de
garatges que fan difusió dels
elements de comunicació del
gremi.
Nombre de garatges que
incorporen aparcament per
a bicicletes. Nombre de
garatges que incorporen
punts de bicing. Nombre de
garatges que fan difusió dels
avantatges d’anar en
bicicleta per la ciutat.
Nombre de garatges que
incorporen el Kit
d’ambientalització de
Barcelona +Sostenible
Nombre de garatges que fan
difusió dels avantatges
d’incentivar bones
practiques a l’hora de
consumir aigua, energia i
materials.
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Valor esperat al
cap d’un any:

83

91

90

100

0

50

Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

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
GENERALITAT DE CATALUNYA- INSTITUT CATALÀ D’ENÈRGIA
EMPRESA CIRCONTROL
EMPRESA ESTEBANELL ENERGIA
EVECTRA MOBILITY SERVICES S.L.
FENIE ENERGIA, S.A.
AREA GUASCH OFICINA TECNICA
VADEBIKE
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