PLA D’ACCIÓ
B+S

Gremi de Reformes d’interiors,
cuines i banys de Catalunya

1. Dades de l’organització
Nom:

GREMI DE REFORMES D’INTERIORS, CUINES I BANYS DE CATALUNYA

Breu descripció:

El Gremi és l'entitat, sense ànim de lucre, que representa al col·lectiu
empresarial del sector de la reforma integral i decoració d’interiors, amb
especialització en les cuines i banys.

Dades de contacte:

Maribel Torrents, Directora. torrentsm@cuinescat.es
Laura Fàbrega. Administració. cuinescat@cuinescat.es
Tel 934517446 / www.cuinescat.es

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

7 de febrer de 2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
A través de comentaris dels agremiats i la observació directe en el procés de treball del nostre sector,
s’han detectat una sèrie de mancances en quant a informació i facilitats per aplicar accions
sostenibles.
Els membres de la junta Directiva han aportat la seva visió, que ha ajudat al personal del Gremi a
valorar la incidència de les accions a proposar.
S’han mantingut reunions amb el personal de Barcelona Comerç + Sostenible per tal d’orientar les
propostes plantejades en accions concretes accessibles i realitzables.

Data de publicació del Pla d’acció:

7 de maig de 2018

Vigència del Pla d’acció:

31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

Pla d’acció 2017

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Actualment, i amb l’avaluació de la implementació de les accions proposades al 2017, sabem que pel
que fa a sostenibilitat, al sector de les obres de reforma d’interiors, hi ha aspectes a millorar. Les
accions de l’anterior Pla d’Acció del Gremi, estaven íntimament relacionades amb les accions que
afavorien la minimització i millora de la gestió dels residus relacionats amb l’activitat professional de
les nostres empreses associades. Volem avançar en les línies de treball i precisament per això s’han
mantingut algunes de les anteriors propostes i s’han plantejat noves amb la finalitat d’obtenir més i
millors resultats.
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4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
A partir del pla d’acció es pretén arribar a conscienciar a les empreses agremiades a adherir-se a les
accions plantejades.
Volem, des del gremi adoptar un paper sensibilitzador en termes de sostenibilitat i informatiu sobre
els seus beneficis a curt, mig i llarg termini, tant pels establiments com pels clients finals.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Reforma’m i millora’m (Guia Rehabilita’m)
Objectius:

Incorporar accions i solucions concretes que
permetin la millora energètica dels habitatges
en el moment en que es fa una reforma del seu
interior.

Breu descripció:

Posar a l’abast dels professionals agremiats les fitxes de la Guia Rehabilita’m per
tal de que puguin incorporar en la mida del possible alguna de les accions
proposades com a mesures passives, actives o de millora de la salut i el confort.

Més informació (enllaç):

http://www.cuinescat.es/ca/serveis/documents-de-consulta/

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:
4.3, 4.5, 10.4

Persona o àrea responsable:

Maribel Torrents

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal laboral del Gremi – personal en pràctiques

Observacions:

Indicador/s:

Enquesta d’avaluació a principis del 2019: Mesures aplicades pels agremiats
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5.2 Nom de l’actuació: Reutilitza’m
Objectius:

Facilitar la reutilització amb fins socials de
mobiliari i elements que d’altra manera anirien
a les deixalleries.

Breu descripció:

Utilització d’Entitats amb Projecte Social pel buidatge de pisos o locals per lluitar
contra la pobresa i l'exclusió social, mitjançant la inserció laboral i social de
persones marginades o excloses.

Més informació (enllaç):

www.cuinescat.es

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:
5.1, 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 6.1, 9.9

Persona o àrea responsable:

Maribel Torrents

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal laboral del Gremi – personal en pràctiques

Observacions:

Indicador/s:

nombre d’agremiats que ho han posat en pràctica, obtenció de dades mitjançant
enquesta a final d’any
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5.3 Nom de l’actuació: Recomanacions Sostenibles
Objectius:

Accions informatives i formatives destinades al
foment de la Eficiència Energètica

Breu descripció:

Sessions formatives e informatives de productes i/o accions a introduir als
projectes de reformes d’interiors per tal d’incrementar la eficiència energètica.

Més informació (enllaç):

www.cuinescat.es

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:
4.3, 4.5, 4.9

Persona o àrea responsable:

Maribel Torrents

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal laboral del Gremi – personal en pràctiques

Observacions:

Indicador/s:

nombre d’agremiats que han assistit a les sessions
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5.4 Nom de l’actuació: Runa Neta i Punts verds
Objectius:

Fomentar a origen, és a dir, a les obres de
reformes, la separació dels residus generats.
És a dir: fusta, guixos i ceràmica, plàstics i
metalls.
Fomentar el bon ús dels punts verds
Municipals.

Breu descripció:

Fomentar amb recordatoris a les empreses agremiades, la separació en obra de
residus.
Difusió amb els mitjans al nostre abast de la ubicació dels Punts Verds, tipus i
facilitar la informació als agremiats d’on cal portar cada tipus de residus.

Més informació (enllaç):

www.cuinescat.es

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:
5.9, 5.10

Persona o àrea responsable:

Maribel Torrents

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal laboral del Gremi – personal en pràctiques

Observacions:

Indicador/s:

nombre d’agremiats que ho han posat en pràctica, obtenció de dades mitjançant
enquesta a final d’any

6

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data: abril 2018

Valoració entre els agremiats de les
fitxes: Mesures aplicades pels
agremiats

Que ens donin
resposta al menys
15 agremiats

desconegut

Reutilitza’m

Nombre d’agremiats que han fet ús

Que al menys 10
agremiats hagin
utilitzat els
serveis de les
entitats socials

Desconegut. No
hi ha precedents.

Recomanacions Sostenibles

Nombre d’agremiats assistents a les
sessions del gremi relacionades.
Nombre d’agremiats que fan aplicació
dels consells d’estalvi energètic als seus
projectes.

Que com a mínim
al llarg de l’any
25 agremiats
hagin assistit a les
sessions
plantejades al
Gremi

Nombre d’agremiats que ho han portat
a terme

Que un nombre
significatiu
d’agremiats hagin
aplicat els criteris
de separació en
orígen

Reforma’m i millora’m (Guia
Rehabilita’m)

Runa Neta i Punts verds

Programació de
sessions.

10%

1r any
Data: gener 2019

2n any
Data: febrer
2017

40% dels
agremiats hagi
mirat la guia

80% dels
agremiats
recomani
productes amb
estalvi energètic

65% recomana
productes que
afavoreixen
l’estalvi
energètic.

20%

10% separen a
obra en sacs
que porten a
punts verds.
La resta
contracten
contenidors
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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
Barcelona + Sostenible
Programa Làbora (Creu Roja)
Escola Llotja de Disseny (nova imatge del Gremi com a projecte d’alumnes) i acolliment a les empreses
agremiades d’alumnat en pràctiques

9. Observacions
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