PLA D’ACCIÓ
B+S
Associació Catalana
d’Industrials del Parquet

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:

dimarts, 21 / maig / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

2 anys, fins al 31 de desembre de 2020

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2017 i Pla d’Acció 2018

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 van
afegint bones pràctiques, s’han de seguir impulsant, primer per acabar de millorar els productes, segon per
a què tothom els comercialitzi o utilitzi, i tercer per conscienciar al client final.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
La finalitat és col·laborar per la millora del medi. Gran part dels nostres associats utilitzen productes
ecològics i reutilitzen materials, però s’ha de continuar treballant per a què siguin tots, i tinguin tota la
informació necessària per fer arribar als seus clients.
Es tracta de que tothom estigui conscienciat.
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Reutilització de Materials

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
llençar metres, trossos o caixes de
parquet sobrant.

Breu descripció:

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

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?
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

Recursos humans i/o econòmics:

Comunicat per a tots els associats

Observacions:

Indicador/s:
Nombre d’associats que hi participin i número d’intercanvis fets.

2

Productes Ecològics

2. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir l’impacte ambiental.
Formar els nostres associats.

Breu descripció:

Aconseguir que tots els nostres associats utilitzin productes ecològics, i així també
conscienciar a l’usuari final que ha d’utilitzar-los/els ha de demanar.
Creiem que les formacions formen part important d’aquest procés, donant a conèixer
als nostres comerciants i instal·ladors que aquests productes són iguals o millors que
la resta.

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?
4.4, 5.2 i 5.4

Persona o àrea responsable:

Junta Directiva i Secretaria associació

Calendari d’execució previst:

2 anys

Recursos humans i/o econòmics:

S’estan preparant formacions especialitzades en productes
nous ecològics, i en reparació i restauració de Parquet

Observacions:

Indicador/s:
Nombre d’associats que participin a la formació.
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Kit d’Ambientalització

3. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Consum Responsable.
Fomentar l’Associacionisme.
Volem que els nostres associats facin un
consum responsable d’energia, aigua i
de recursos en general, a les seves
instal·lacions.

Breu descripció:

Apuntant-se aquest actuació, els associats rebran el Kit d’Ambientalització
proporcionat per Barcelona + Sostenible.
L’ambientalització es fa a través 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):
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:

Junta Directiva i Secretaria Associació

Calendari d’execució previst:

2 anys

Recursos humans i/o econòmics:

Kit Ambientalització

Observacions:

Indicador/s:
Nombre d’associats que demanin el Kit.
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4. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Millora Rendiment Energètic

Consum Responsable.
Volem que els nostres associats millorin
el rendiment energètic. Per això aquest
any volem veure si la contractació
elèctrica que tenen es l’adequada pel
seu negoci.

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 ambient i també
econòmic.
Amb aquells associats que estiguin interessats, buscarem una empresa que ens faci
l’estudi. ACIP serà la mediadora, els associats ens passaran les dades necessàries, i
nosaltres les facilitarem per fer l’estudi, individual, de cada associat.

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?
5.4 i 6.1

Persona o àrea responsable:

Junta Directiva i Secretaria associació

Calendari d’execució previst:

2 anys

Recursos humans i/o econòmics:

Control del consum energètic

Observacions:

Indicador/s:
Nombre d’associats que participen.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data:maig-19

Valor esperat al
cap d’un any:

Reutilització de Materials

Nombre d’associats que hi
participin

7

20

Productes Ecològics

Nombre d’associats que
participin a la formació

20

20

Kit d’Ambientalització

Nombre d’associats que
demanin el Kit

0

2

Millora Rendiment Energètic

Nombre d’associats que
participin

0

1
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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
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