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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS, D'ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE GEMMÒLEGS DE 
CATALUNYA  (JORGC) 

 

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: 8 de juny de 2017 
 
 

 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració: 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 d’aprovació del Pla d’acció: 13 de juny de 2017 
 
Vigència del pla d’acció: un any (prorrogable) 
 

Personal implicat: 
 directament: treballadors del JORGC a la seu de Barcelona, a les Delegacions de Tarragona 

(ubicada en Reus) i de Girona i a l’Escola de Joieria del Col·legi 
 per capil·laritat: tots els col·legiats i col·legiades. 

 
 

3. DIAGNOSI 

 
 
El Col·legi ha conegut el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat recentment i, per tant ens trobem en 
un estatus inicial del procés. 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. 
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4. FINALITAT 

 

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. NOM DE L’ACTUACIÓ: US RACIONAL DELS RECURSOS DE PAPER 

Objectiu/s: Realitzar un consum racional del paper, disminuint els nivells de consum actuals. Al 
mateix temps, potenciar el reciclatge del paper efectivament consumit 
 
 

Breu descripció:  

Optimitzarem el consum de paper: 

 Col·locació d’un contenidor de reciclatge de paper usat, accesible per a tots els treballadors 

 Eliminar l'aparell de fax implementat una eina informàtica que permet rebre i enviar 
documents fax per correu electrònic eliminant el paper 

 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 

 

 
Beneficis esperats: 
 
x   Ambientals        
__ Socials     
x   Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
X   de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
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: juny-desembre 2017, implementació. 2018 i posteriors: consolidació 
i manteniment 

 

Recursos humans i econòmics: Responsable Secretaria 
 

Observacions:  

 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Indicador/s: 

 mesurar el consum anual de paper blanc front el paper reciclat: nombre d'unitats (paquets de 
500 fulls) de paper reciclat i nombre d'unitats de paper blanc 

 rotllos de paper de fax consumits per any 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 

 20 % reducció de la compra de paper blanc i augment del 20% de la compra de paper 
reciclat 

 Paper de fax: reducció a nivell 0 a finals del període 
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ LUMÍNICA-EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA 

Objectiu/s: Reduir la contaminació lumínica i augmentar l'eficiència energètica. Disminuir el consum 
de materials fungibles i contaminants (bombetes). 
 
 

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. 

 

Podeu afegir-hi una foto o un enllaç amb més informació 

 

 
Beneficis esperats: 
 
x   Ambientals        
__ Socials     
x   Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
x   de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
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: juny 2017 – juny 2018 (tenint en compte que l’actual parc de llums 
pot tenir encara anys de vida útil abans de ser reemplaçat) 

 

Recursos humans i econòmics: Responsable de Secretaria 
 

Observacions:  

 

 

 

 
Indicador/s: 

- Eficiència energètica 
- % de llums LED sobre total llums 

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

- Reducció despesa en energia elèctrica 
- (llarg terme): llums convencionals < 10% parc instal·lat 

 
 

 

 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUCCIÓ DE L’US DE BOSSES DE PLÀSTIC 

Objectiu/s: Reduir gradualment la utilització de bosses de plàstic a l’organització i per les diferents 
empreses del sector 
 
 

Breu descripció: Comunicació al sector de la nova normativa de bosses de plàstic que prohibeix el 
lliurament gratuït de bosses de plàstic. Impulsar la seva substitució gradual per bosses de paper o de 
materials biodegradables. 

 

Podeu afegir-hi una foto o un enllaç amb més informació 

 

 
Beneficis esperats: 
 
x   Ambientals        
__ Socials     
x   Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
x   de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.8. Ús racional dels recursos: dels estàndards a l'excel·lència. Eliminació de les bosses de plàstic d’un 
sol us. 
 

 

Persona o àrea responsable: Secretaria 

 

Calendari d’execució previst: juny 2017 – juny 2018 

 

Recursos humans i econòmics: Responsable de Secretaria 
 

Observacions:  

 

 

 

 
Indicador/s: 

- Bosses de plàstic comprades per l’organització 
- % de bosses de plàstic sobre total de bosses 

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

- Bosses de plàstic un sol us < 3.000 
- % bosses de plàstic < 50% d’embolcalls donats a clients 

 
 

 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf


  

6. AVALUACIÓ 

 

Indicadors de seguiment 

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 

 

Actuació Indicador 
Valor esperat 

de l’indicador al 
cap d’un any 

Estat actual 1r any 2n any 

US RACIONAL DELS RECURSOS Mesurar el consum anual de paper 
blanc front el paper reciclat: nombre 
d'unitats (paquets de 500 fulls) de 
paper reciclat i nombre d'unitats de 
paper blanc 

Consum rotllos  fax 

20% reducció 
paper blanc 

20% augment 
paper reciclat 

0 rotllos de fax 

100% compra 
paper blanc 

0% compra paper 
reciclat 

0% faxos rebuts 
electrònicament, 
100% impresos 
en paper 

20% reducció 

 

20% augment 

 

100% fax rebuts 
electrònicament, 
0% impresos en 
paper 

40% reducció 
paper blanc 

40% augment 
paper reciclat 

100% fax rebuts 
electrònicament, 
0% impresos en 
paper 

REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ LUMÍNICA Eficiència energètica 
% de llums LED sobre total llums 

 

30% llums leds 90% de llums no 
eficients 

10% llum LED 

70% de llums no 
eficients 

30% llum LED 

50% de llums no 
eficients 

50% llum LED 

REDUCCIÓ US BOSSES PLÀSTIC Bosses de plàstic comprades per 
l’organització 
% de bosses de plàstic sobre total de 
bosses 

2.500 bosses de 
plàstic 

50% total bosses 

5.000 bosses de 
plàstic 

100% del total de 
bosses 

2.500 bosses de 
plàstic 

50% total bosses 

1.000 bosses de 
plàstic 

20% total bosses 

      

      



  

 
 

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el 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 

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són? 

 

 

 

 

 

9. OBSERVACIONS 

 
 

EL COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS, D’ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE 
GEMMOLEGS INTENTARÀ ENRIQUIR EL PLA AMB INICIATIVES ADDICIONALS, 
COM COMUNICAR L’ALTERNATIVA DE MATERIALS DE JOIERIA (METALL 
PRECISOS) AMB CERTIFICACIONS DE SOSTENIBILITAT SOCIAL I AMBIENTAL. 
EXEMPLE: OR “FAIRMINED”.

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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ORIENTACIONS PER OMPLIR AQUESTA FITXA-RESUM 

 
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

Indiqueu les dades de contacte que desitgeu que coneguin els altres signants. Podeu incloure 
adreça, telèfon, web i persona de contacte.  
 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ 

Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés. 
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes, 
etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? Expliqueu breument el procés que 
heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau d’implicació dels membres de 
l’organització, eines utilitzades...). 
 

3. DIAGNOSI 
En quin estat es trobava l’organització en temes de sostenibilitat. Quins són els motius que us han 
portat a elaborar el pla d’acció. 
 

4. FINALITAT 
Indiqueu quina és la finalitat d’aquest pla d’acció. 
 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
Ompliu una graella per a cada actuació que contempla el vostre pla d’acció, fent les còpies 
necessàries. 
Concreteu cada actuació, referenciant a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat va associada (indiqueu només números), i expliqueu breument en què consisteix.. 
Registreu els noms dels responsables de l’execució i/o el seguiment i el calendari d’execució 
previst. 

 

6. AVALUACIÓ 
Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment dels 
objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun d’aquests indicadors. 
Anualment, heu d’enviar la graella actualitzada a la Secretaria de Barcelona + Sostenible.  

 

7. DADES DEL PLA D’ACCIÓ 

Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés. 
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes, 
etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? 
Expliqueu breument el procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau 
d’implicació dels membres de l’organització, eines utilitzades...). 
 

8. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Quin o quins dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat focalitza el vostre pla 
d’acció? Marqueu el número corresponent als objectius i a les línies d’acció en les quals us centreu 
principalment. 

Consulteu el Comprimís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les correspondències numèriques. 
 

9. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA 

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin són els projectes? 
 

10. OBSERVACIONS 

Altres comentaris o aclariments sobre el pla. 


