PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona
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1. Dades de l’organització
Nom:

Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria i Afins de
Barcelona

Breu descripció:

El Gremi d’Instal·ladors de Barcelona ofereix un conjunt ampli de serveis i
avantatges als instal·ladors associats i representa en l’actualitat a prop de
1.000 empreses instal·ladores. Exerceix un control professional de les
empreses instal·ladores en el moment de donar d’alta una empresa en el
registre d’empreses autoritzades de la Generalitat, reduint l’ intrusisme
professional i reforçant a la vegada la imatge de les empreses autoritzades.
El Gremi de Barcelona forma part d’ AGIC, Associació de Gremis
d’Instal·ladors de Catalunya, aquesta federació representa els Gremis
d’Instal·ladors més importants de Catalunya davant l’administració i
estaments oficials, unificant esforços i discutint de forma conjunta les
qüestions que afecten la nostra professió.

Dades de contacte:

C/ Bruc, 94 baixos 08009 Barcelona
Telèfon 934536906
Correu electrònic info@gremibcn.cat
Web www.gremibcn.cat

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

07/02/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Hem estudiat diferents propostes per difondre entre els associats la capacitat dels mateixos en
promoure entre els seus clients l’Estalvi i l’eficiència energètica. També promoure acords amb
entitats dels sector per potenciar la correcta recollida de residus, com per exemple aparells d’aire
condicionat, amb substàncies potencialment contaminants, promovent d’aquesta manera la figura de
l’ECOinstal·lador.
També s’han realitzat propostes a diferents associats acreditats en electricitat i gas concretament per
a la realització de certificats acreditatius de les condicions adequades de les instal·lacions en lluita
contra la Pobresa Energètica de les llars de Barcelona.
Data de publicació del Pla d’acció:

18 de juny de 2018

Vigència del Pla d’acció:

2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/
files/documents/plans/fitxa_plaaccio_cs_2017_inst.electfont.p
df
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3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Després d’anys de participació dintre del marc de l’Acord Cívic i el Pla d’Acció B+S 2017 amb els bons
resultats obtinguts, som conscients de que el futur passa per la sostenibilitat a la ciutat i la
importància que tenen les nostres empreses associades per l’aportació en aquest escenari.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
La nostra finalitat i objectiu principal es fer pedagogia i difusió entre els nostres associats per
sensibilitzar al sector de les instal·lacions en la sostenibilitat de la ciutat i acompanyar a les nostres
empreses associades en aquest camí.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Difusió de Consells Pràctics d’Estalvi Energètic
Objectius:

Fomentar l’eficiència energètica fent difusió de
consells pràctics d’estalvi energètic entre els
usuaris de Barcelona, clients de les nostres
empreses associades.

Breu descripció:

Elaborarem un petit díptic amb consells pràctics d’estalvi d’eficiència per a que
l’associat el pugui descarregar de la web www.gremibcn.cat i el lliuri als seus
clients, aconseguint d’aquesta manera un compromís per part de l’associat per a
difondre-ho entre els seus clients que a la vegada son usuaris.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.9, 5.2, 7.10, 9.1

Persona o àrea responsable:

Departament de Marketing

Calendari d’execució previst:

Tardor 2018

Recursos humans i/o econòmics:

econòmics

Observacions:

Indicador/s:

Nº d’entrades a la web
Nº d’agremiats que fan difusió i entreguen els díptics
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5.2 Nom de l’actuació: Revisió d’Habitatges en risc de Pobresa Energètica
Objectius:

Lluita contra la pobresa energètica
Ajudar a detectar mancances per garantir un
habitatge digne per a les persones.

Breu descripció:

Acord amb l’Agencia de l’Energia per a la gestió de certificats de Reconeixement
IMAT GE
Electric BRIES en lluita contra la Pobresa Energètica.
S’ha ofert a diferents associats acreditats en electricitat i gas concretament per a
la realització de certificats acreditatius de les condicions adequades de les
instal·lacions en lluita contra la Pobresa Energètica de les llars de Barcelona.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
6.2, 7.1, 7.3, 10.1

Persona o àrea responsable:

Area de Gestió

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Humans

Observacions:

Indicador/s:

Número de certificats realitzats
Nº d’agremiats que col·laboren a la iniciativa
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Difusió de Consells Pràctics
d’Estalvi Energètic
Revisió d’Habitatges en risc de
Pobresa Energètica

Indicador
Nº d’entrades a la web
Nº d’agremiats que fan difusió i
entreguen els díptics
Número de certificats realitzats
Nº d’agremiats que col·laboren a la
iniciativa

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

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:

16500
200
120
35
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Logotip
organització

7. 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

8. Col·laboracions i treball en xarxa
Col·laborem amb Ecotic i Agencia Local de l’Energia

9. Observacions
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