PLA D’ACCIÓ B+S
Gremi de la indústria i la comunicació
gràfica de Catalunya

DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Gremi de la indústria i comunicació gràfica de Catalunya
Breu descripció:
Gremi de la indústria i comunicació gràfica de Catalunya és l’associació constituïda per la unió de
industrials gràfics i de manipulats de paper i cartó, amb més de 1000 agremiats i 28.00 treballadors.
Dades de contacte:
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a planta-08010 Barcelona
Tel 934813161-Fax 93 481 31 73
gremi@gremi.net
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 30 juny 2017

DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
Per elaborar aquest pla d’acció s’ha consultat a diversos agremiats que participaven al antic Acord
Civic de Barcelona, l’assessor de medi ambient i l’assessor Energètic del Gremi de la indústria i
comunicació gràfica de Catalunya i ha estat aprovat pel Secretari General del Gremi.
Data d’aprovació del Pla d’acció: juny 2017
Vigència del pla d’acció: 2017
Personal implicat:
Ricard Sanchez, secretari general
Carme Casanovas: Enginyer Industrial
DIAGNOSI
Cada vegada hi ha més empreses que volen un model de negoci emmarcat dins del desenvolupament
sostenible tal i com demanden clients, proveïdors, treballadors i societat en general. Dintre d’aquesta
tendència hi ha encara moltes actuacions que es poden realitzar i que tenen un especial interès con
les relacionades amb l’energia, l’aigua, i els residus.

FINALITAT
Aquest pla s’ha elaborat considerant els interessos mediambientals de la ciutat de Barcelona i de les
empreses d’Arts Gràfiques. Mitjançant la sensibilització del sector fomentar un consum energètic
responsable i un consum de productes per la nostra industria més responsable.

2

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: ACREDITACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS EN LA PRODUCCIÓ
GRÀFICA
Objectiu/s:
L’objectiu d’aquesta acreditació és desenvolupar una referència en el sector gràfic que permeti a
empreses a reconèixer les que s’ha adherit als criteris ambientals i de sostenibilitat des de la
preimpressió fins el producte imprès.
Breu descripció:
Des de l’any 2008 el Gremi va presentar un programa i acreditació de Bones Practiques Ambientals que
contempla el compliment de la legislació mediambiental, manté registres de les mesures dels
paràmetres relacionats amb els diversos vectors ambientals, manté el ordre i la neteja, identifica i
gestiona correctament els residus.
Aquesta acreditació està destinada a les indústries gràfiques que tenen el compromís de portar una
gestió ambiental acurada, complint la legislació i normativa ambiental vigents, i que apliquen bones
pràctiques ambientals.
Per l’obtenció de l’acreditació se seguiran els passos següents:
1. La indústria gràfica ha de presentar la carta d’adhesió al projecte i
sol·licitar l’auditoria ambiental.
2. Realització de l’auditoria bàsica per part dels tècnics del departament
de medi ambient del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de
Catalunya.
3. El Gremi lliurarà un informe de l’auditoria bàsica realitzada a
l’empresa.
4. Si l’informe és positiu, el Gremi envia la carta d’acreditació i
l’autorització per l’ús de l’etiqueta. Si l’informe té oportunitats de
millora, la indústria gràfica ha de comprometre’s a aplicar les mesures
correctives necessàries.

http://gremi.net/2017/04/11/informacio-num-202017-projecte-dacreditacio-de-bones-practiquesambientals/

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
X Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.10, 6.6, 6.7, 6.9, 8.5, 9.9, 10.2
Persona o àrea responsable: mediambient
Calendari d’execució previst: 6 mesos
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Recursos humans i econòmics: Per determinar
Observacions:

Indicador/s: Nº d’agremiats que s’han adherit i han realitzat l’auditoria d’acreditació
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 5% d’agremiats
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: EFICIENCIA ENERGETICA
Objectiu/s:
Disminuir el consum d’energia elèctrica al nostre sector.

Breu descripció:
El consum d’energia elèctrica en les empreses gràfiques es molt elevat, seria d'interès per tothom
disminuir-la, mitjançant diagnosi energètica, millorar l’eficiència ajustant la potencia contractada,
posant LED....
Aquestes actuacions es recolzaran amb el servei d’assessoria energètica del Gremi de la indústria i
comunicació gràfica de Catalunya qui després d’una diagnosi individual per a cada empresa, doncs
realment intervenen molts factors a l’hora d’establir les accions, indicarà el camí a seguir. També es
farà difusió i una xerrada informativa a les instal·lacions del Gremi.

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
__ Socials
X_ Econòmics

__ d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
4.3, 4.5, 10.2, 10.4
Persona o àrea responsable: Producció / Mediambient
Calendari d’execució previst: 6 mesos
Recursos humans i econòmics: per determinar
Observacions:

Indicador/s: % reducció KW de cada agremiat adherit a l’acció
Nº d’agremiats que realitzen la diagnosi energètica i assisteix a la sessió informativa
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 5%
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: CERTIFICARSE EN CADENA DE CUSTODIA FSC Y PEFC
Objectiu/s:
Certificar-se en cadena de custodia FSC y PEFC
Breu descripció:
La certificació de Cadena de Custodia s’aplica a fabricants, rematants y distribuïdores de productes
forestals certificats FSC. Aquest tipus de certificació verifica que els productes que es venen amb
etiqueta FSC realment contenen materials certificats FSC y fonts controlades al llarg de la seva cadena
de producció.
No es preveu cap conveni amb aquestes entitats, tot i que portem col·laborant amb elles al voltant
d’una dècada. La Certificació en FSC i PEFC es molt demandada pels clients i aporta valor afegit a
l’empresa a banda de assegurar-se de que el paper que compren no prové de boscos no controlats o
il·legals.
Certificar-se en cadena de custodia verificar que els productes d’origen forestal que es venen provenen
de boscos amb una gestió forestal responsable.
https://es.fsc.org/es
http://www.pefc.es/

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
X Socials
__ Econòmics

X d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.2,
5.5, 6.6, 10.7

Persona o àrea responsable: mediambient
Calendari d’execució previst: 2 mesos
Recursos humans i econòmics: A partir de 1000€
Observacions:

Indicador/s: Nº d’agremiats que han obtingut la certificació
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 2%
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AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:
Valor esperat
de l’indicador al
cap d’un any

Actuació

Indicador

ACREDITACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES
AMBIENTALS EN LA PRODUCCIÓ GRÀFICA

Nº d’agremiats que s’han adherit i han
realitzat l’auditoria d’acreditació

5% d’agremiats

EFICIENCIA ENERGETICA

% reducció KW de cada agremiat
adherit a l’acció

5% reducció

Nº d’agremiats adherits a l’actuació
ACREDITACIÓ DE CERTIFICACIÓ
CADENA DE CUSTODIA FSC Y PEFC

DE

Nº d’agremiats que han obtingut la
certificació

2% d’agremiats

Estat actual

1r any

2n any

Logotip
organització

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

COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA

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

OBSERVACIONS
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