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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Associació Catalana d’Industrials del Parquet 

  

Breu descripció: L’Associació és una entitat que acull totes les empreses constituïdes per persones 
físiques o jurídiques domiciliades a Catalunya que es trobin autoritzades per la 
instal·lació de sols de fusta, fabricants i magatzems de parquet, vernissos, adhesius i 
accessoris. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Centre Empreses Baix Llobregat – C/Tirso de Molina, 36 Despatx 12C 08940 
Cornellà de Llobregat 
  

 93/434.00.61 

 
 info@acipcat.com 

 
 

www.acipcat.com 

  

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: 

El Pla d’Acció ha sigut consensuat per la Junta Directiva, amb la conformitat dels associats. Se’ls ha informat 
via correu electrònic i a les Assemblees que han tingut lloc. 
 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 7 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins al 31/12/2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

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

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Encara que pràcticament tots els nostres associats ja treballen amb productes no nocius pel medi, i tenen 
pràctiques adequades, s’ha de seguir impulsant les bones pràctiques de sostenibilitat. Primer ens hem de 
conscienciar nosaltres per després poder conscienciar als nostres clients 
 

 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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/1419.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 
Després de la parada forçada d'aquest últim any, reprenem les accions amb els nostres projectes de 
sostenibilitat. La nostra finalitat segueix sent de col·laborar per la millora del medi ambient. Encara que els 
nostres associats ja hi treballen, creiem que s'ha de continuar informant i ajudant en tot el que sigui 
necessari. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Reutilització de Materials 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Consum Responsable 
Reutilitzar la fusta 
Fomentar l’Associacionisme 
 
Volem que els nostres associats facin un 
consum responsable del parquet. Per 
tant hem creat una manera per no tirar 
metres, trossos o caixes de parquet 
sobrant. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Quan acaben una feina i sobren metres de fusta, es solen tirar a les escombraries. 
ACIP convida a tots els associats a guardar aquests metres, per poder acabar o 
arreglar feines. 
El funcionament es el següent: Cada cop que un associat necessita uns metres, 
caixes o trobar algun material descatalogat, escriu un email a l’Associació. Des de 
ACIP s’envia un comunicat a tots els associats, indican que es demana, qui ho 
demana i com comunicar-se. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

5.4, 5.6, 5.10, 6.1 i 9.6  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Junta Directiva i Secretaria Associació 

  

Calendari d’execució previst: 2 anys 

  

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1419.pdf
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Recursos humans i/o econòmics: Comunicat per a tots els associats 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’associats que hi participen 

 

 

2. Nom de l’actuació: Kit d’Ambientalització 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

 Consum més responsable dels 
recursos energètics (calefacció, 
refrigeració, il·luminació, etc.) 

 Fomentar l’Associacionisme. 
 
Volem que els nostres associats facin un 
consum responsable de les seves 
instal·lacions 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Apuntat-se aquest Pla d’Acció rebran el Kit d’Ambientalització proporcionat per 
Barcelona + Sostenible.   
L’ambientalització d’espais que es fa amb aquest kit consisteix en d’adhesius 
que contenen missatges breus i directes per incentivar bones pràctiques a 
l’hora de consumir aigua, energia i materials, entre les persones que hi 
treballen i els visitants puntuals. Aquests adhesius  s’enganxaran en llocs 
estratègics per tal que tinguin més efecte. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/actuacions/bones-practiques-en-
consum-responsable-kit-dambientalitzacio 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

3.2, 4.4, 5.2 i 9.1  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Junta Directiva i Secretaria Associació 

  

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/actuacions/bones-practiques-en-consum-responsable-kit-dambientalitzacio
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/actuacions/bones-practiques-en-consum-responsable-kit-dambientalitzacio
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Calendari d’execució previst: 2 anys 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
      

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’associats que demanin el Kit 

 

 

3. Nom de l’actuació: Millora Rendiment Energètic 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

 Consum Responsable dels 
recursos energètics. 

 Millorar l’eficiència energètica 
dels establiments, en estalvi 
d’energia i cost econòmic. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Fer que els nostres associats facin un estudi de la contractació elèctrica que tenen, i 
veure la manera de millorar-la. Aportant un benefici al medi i també econòmic.   

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

3.2,4.4,5.4,6.1 i 9.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca/labora/presentacio
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Persona o àrea responsable: Junta Directiva i Secretaria Associació 

  

Calendari d’execució previst: 2 anys 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’associats que participen   

 

 

 

4. Nom de l’actuació: Fem accessible el nostre Comerç 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Oferir un servei de qualitat adequat a les 
persones amb discapacitat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció:  Les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets d’anar a comprar que la 
resta dels ciutadans. Es tracta d’adequar les nostres botigues per a tothom. Per a fer 
més accessible el comerç, es facilitarà la guia d’accessibilitat de l’ajuntament de 
Barcelona sobre comerç més accessible i caldrà seguir la sessió de formació 
d’accessibilitat en el comerç (90 minuts) que podreu trobar en l’enllaç a continuació, 
realitzada de manera online el passa maig en col·laboració entre la secretaria 
Barcelona+Sostenible i l’Institut Municipal de Discapacitat (IMPD). 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-
sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-
proximitat  
Enllaç vídeo formació: 
https://drive.google.com/file/d/1s97V5gNmRIU4t_zOhVNgWtPTucMIkdU5/view?usp
=sharing 
Enllaç presentació de la formació: 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_acce
ssibilitat_en_el_comerc_proximitat.pdf 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-proximitat
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-proximitat
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/activitat-cs-cronica-del-curs-daccessibilitat-en-el-comerc-de-proximitat
https://drive.google.com/file/d/1s97V5gNmRIU4t_zOhVNgWtPTucMIkdU5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s97V5gNmRIU4t_zOhVNgWtPTucMIkdU5/view?usp=sharing
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_accessibilitat_en_el_comerc_proximitat.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/presentacio_accessibilitat_en_el_comerc_proximitat.pdf


       

6 
 

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

2.7, 6.9 

 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Junta Directiva i Secretaria associació 

  

Calendari d’execució previst: 2 anys 

  

Recursos humans i/o econòmics: Facilitar l’accés a les botigues per a tothom 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’associats que visualitzen la formació d’accessibilitat de l’activitat  de comerç + sostenible 

 

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

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: Feu clic per 
escriure una data. 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Reutilització de Materials 
Nombre d’associats que 
participen 

5 10 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Kit d’Ambientalització 
Nombre d’associats que 
demanen el Kit 

2 5 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Millora Rendiment Energètic 
Nombre d’associats que 
participen 

1 4 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Fem Accessible el nostre Comerç 
Nombre d’associats que 
visualitzen la formació 
d’accessibilitat 

0 4 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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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 

 Des d’ACIP, col·laborem amb el programa Làbora per a fomentar i facilitar la reinserció laboral i social de 
persones en risc d’exclusió social. 

 

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

