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1. Dades de l’organització
Nom:

PIMEC

Breu descripció:

Fundada el 1975 i ampliada el 1997 amb la fusió entre PIMEC i SEFES,
PIMEC és avui dia la confederació patronal més representativa que
representa i defensa els interessos de les micro, petites i mitjanes
empreses (Pimes) i els autònoms de Catalunya. Per PIME s’entén la
definició utilitzada per la Comissió Europea a la seva Recomanació
2003/361/CE.
PIMEC és un agent social més representatiu a Catalunya, que participa en
més de 300 taules i comissions de treball amb les administracions
públiques i els altres agents socials més representatius, a més d’opinar de
manera regular sobre iniciatives legislatives i polítiques públiques i fer
propostes per defensar i representar els interessos de les pimes i
autònoms. Aquesta tasca es desenvolupa tant a Catalunya en tots els
nivells (local, comarcal i autonòmic), com al conjunt de l’Estat i a Europa.
La voluntat de PIMEC és sensibilitzar i treballar perquè la política
econòmica estigui pensada per afavorir el desenvolupament de les pimes
i dels autònoms, el principal teixit empresarial de Catalunya, ja que
representen més del 99,8% del total d'empreses, el 70% de l’ocupació i el
65% del PIB del nostre país.
PIMEC vetlla pels interessos de pimes i autònoms per mitjà de la seva
presència en qualitat d’agent social a taules i comissions, així com
d’accions de “pressió” en àmbits cabdals d’interès per a les Pimes i la
seva competitivitat.

Dades de contacte:

Joan Barfull jbarfull@pimec.org
C/ Viladomat, 174 Barcelona
934964500

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

11/12/2012
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2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
El procés d’elaboració s’ha fet a partir de la implicació de PIMEC envers els aspectes mediambientals.
Des de l’àrea de Medi Ambient de PIMEC s’ha participat i s’està participant en diversos projectes
adreçats a les pimes sobre temàtiques ambientals (reducció de residus, simbiosi industrial, eficiència
energètica, etc...)
A nivell intern, PIMEC aplica les mesures més directament vinculades amb l’activitat d’oficines i
despatxos professionals.

Data de publicació del Pla d’acció:

08/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1451.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/fitxa_plaaccio_bs_pimec_2017.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Cal diferenciar entre les activitats envers la sostenibilitat que PIMEC fa “portes enfora” és a dir, cap
als seus associats (pimes) i les que fa “portes endins” com a activitat d’oficines i despatxos.
PIMEC ha promogut diferents projectes des de la seva àrea de medi ambient, enfocats cap a les
pimes, en temes com per exemple, els beneficis d’implantar un sistema de gestió ambiental, la
reducció de residus, l’eficiència energètica, etc... També hem participat a la reunió d’Stakeholders del
Projecte Interreg Europe Enhance, amb l’objectiu d’implementar incentius, perquè les organitzacions
adoptin el sistema de gestió ambiental EMAS.
Actualment estem executant un projecte de simbiosi industrial en dos polígons i també el projecte
d’autodiagnòstic d’economia circular per a pimes a Catalunya.
Portes endins PIMEC vetlla per segregar els residus generats com activitat d’oficines i despatxos i
adopta mesures graduals d’eficiència energètica.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
- Promoure la segregació i bona gestió dels residus que generem.
- Treballar per sensibilitzar al personal.
- Promoure la sostenibilitat i l’economia circular a les pimes.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: RECICLAR RESIDUS OFICINES i SENSIBILITZAR LES PIMES
-

Objectius:

-

Breu descripció:

Crear canals per facilitar la segregació
dels principals residus generats per
l’entitat (papers tòners, envasos, etc).
Conscienciar les pimes en matèria de
prevenció de residus.
Implementar el Pla Intern d’Ampliació de
la Recollida Selectiva de Residus.
Evitar i conscienciar sobre l’excés
d’empaquetatge dels productes i el
sistema SDDR, en el sector del comerç.

IMATGE

-

Establir punts de separació dels residus en tot l’edifici.

-

Comunicar bones pràctiques als empleats .

-

Informar a les pimes sobre com prevenir els residus i participar en projectes
enfocats a aquesta finalitat.

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:
3.6, 4.10, 5.2, 5.10

Persona o àrea responsable:

Dept. Medi Ambient PIMEC

Calendari d’execució previst:

2018 - 2019

Recursos humans i/o econòmics:

PIMEC

Indicador/s:

Grau de reciclatge de paper, tòners i envasos.
Projectes/accions duts a terme per a pimes.
Nº de PIMES informades
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5.2 Nom de l’actuació: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
-

Objectius:

Dur a terme assessorament en eficiència
energètica
pels
associats
(estudis
d’optimització de potència, informació
sobre ajuts, etc...)
Fer divulgació de la guia “ Rehabilita’m,
fes-me eficient i saludable “, orientada a
bones pràctiques d’eficiència energètica.
A nivell intern de les nostres oficines,
substituir gradualment enllumenat vell per
llum led.

-

Breu descripció:

IMATGE

-

Foment de l’eficiència energètica.

-

Promoure l’aprofitament de fons públics en eficiència energètica.

-

Volem fer trobades individuals d’assessorament d’eficiència energètica pels
associats.

Més informació (enllaç):

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/reha
bilitam_fes_me_eficient_saludable.pdf

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, 8.2, 10.4

Persona o àrea responsable:

Dept. Medi Ambient PIMEC

Calendari d’execució previst:

2018 - 2019

Recursos humans i/o econòmics:

PIMEC

Observacions:

Indicador/s:

% de substitució d’enllumenat convencional per leds.
Accions realitzades per assessorar les pimes.
Nº de PIMES que assisteixen a les sessions d’assessorament
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5.3 Nom de l’actuació: PROMOURE L’ECONOMIA CIRCULAR
Objectius:

-

Informar als associats i promoure accions
enfocades a ajudar les pimes en la transició cap a
l’economia circular.

-

Que l’economia circular sigui coneguda entre les
pimes per tal que la vegin com una estratègia real
de competitivitat.

-

Executar la 1ª fase del projecte d’autodiagnosis
d’economia circular per a pimes a Catalunya.

-

Fomentar el comerç verd en les botigues i mercats
de la ciutat.

Breu descripció:

-

Promoure iniciatives (programes/jornades) sobre l’economia circular per a
pimes.

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:
8.1, 8.2, 8.5, 9.1
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Persona o àrea responsable:

Dept. Medi Ambient PIMEC

Calendari d’execució previst:

2018 - 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Dept. Medi Ambient PIMEC, Àrea Institucional PIMEC

Observacions:

Hem participat en diferents fòrums com per exemple :
Sessió de treball grupal projecte CircE, per tal d’identificar oportunitats i barreres per a
l’aplicació d’economia circular en el sector de les begudes a Catalunya.
“Cap a una economia circular : Innovació en el sector agroalimentari i en sistemes
d’envasat”.
Hem organitzat una jornada en la que ha participat l’eurodiputat, Francesc Gambús, membre
titular de la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del
Parlament Europeu, amb l’objectiu d’apropar l’economia circular a les Pimes catalanes.

Indicador/s:

Nº d’accions per a sensibilitzar/assessorar les pimes en economia circular.
Nº de PIMES que participen a les accions
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5. 4 Nom de l’actuació: PLA D’ACOMPANYAMENT SOSTENIBLE
-

Objectius:

-

-

Informar als associats sobre com donar
continuïtat al Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat.
Assessorament i acompanyament per a seguir
els passos necessaris per tramitar el canvi.
Informar de les dates límit, dels documents a
entregar, i proporcionar com a model el Pla
d’Actuació de PIMEC (amb possibilitat
d’adherir-s’hi i/o afegir els aspectes sectorials
que considerin adients).
Interlocució amb el departament de Barcelona
+ Sostenible i amb el Consell Municipal per la
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Breu descripció:
-

Acompanyament en el procés de transició de l’Acord Cívic al Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat.

-

Promoure iniciatives sectorials segons el Gremi o Associació de mesures
sostenibles.

-

Organitzar reunions tècniques per a adaptar-se a les noves iniciatives de
l’Ajuntament envers la Sostenibilitat i informar dels corresponents
incentius i obligacions formals.

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:
5.3, 4.3, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1
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Persona o àrea responsable:

Dept. Medi Ambient PIMEC

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Dept. Medi Ambient PIMEC, Àrea Institucional PIMEC

Observacions:

Indicador/s:

En procés d’informació i assessorament dels nostres associats
per dur a terme la transició al Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat (sobre tot per aquells que van quedar-se en l’antic
Acord Cívic).
Que s’hagin realitzat els plans d’actuació pertinents de cada
entitat per a tenir un full de ruta establert.

-Nombre de Gremis i Associacions de comerciants adherits a la transició.
-Nombre d’assistents a les reunions tècniques.
-Nombre d’associats directes i/o indirectes assessorats i informats.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:

Hem informat a totes les pimes dels canvis
normatius en matèria de residus.
SEGRAGACIÓ I
RECICLATGE
RESIDUS OFICINES
i SENSIBILITZAR
LES PIMES

Grau de reciclatge de paper,
tòners i envasos.
Projectes/accions duts a
terme per a pimes.
Nº de PIMES informades

20 % de millora del
reciclatge.
Augment nombre
d’accions.

Ja estem segregant
els residus d’oficines.
Hem fet accions per
a pimes.

Hem participat en la reunió informativa del
nou Decret 152/2017, sobre la
classificació, la codificació i les vies de
gestió dels residus a Catalunya.
També, hem organitzat una sessió
informativa als associats, per explicar les
novetats sobre aquest nou Decret
152/2017.
Hem assessorat 49 empreses, per millorar
la gestió ambiental.

EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

% de substitució
d’enllumenat convencional
per leds.
Accions realitzades per
assessorar les pimes.
Nº de PIMES que assisteixen
a les sessions
d’assessorament

20% de pimes que reben
informació i
acompanyament per
l’eficiència energètica.

Ja estem substituint
gradualment llums
fosos per leds.
Estem fent accions
d’assessorament per
a pimes

Hem gestionat 40 estudis d’eficiència
energètica.
Hem sensibilitzat a totes les pimes, en
temes d’eficiència energètica.
Hem substituït un 5 % de llums per leds.
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PROMOURE
L’ECONOMIA
CIRCULAR

Dur a terme la jornada.
Nº d’accions per a
sensibilitzar/assessorar les
pimes en economia circular.
Nº de PIMES que participen
a les accions

Estem preparant la
jornada sobre econ.
circular pels sectors
logística i
agroalimentari.
05 accions

Estem fent projecte
simbiosi industrial.
Hem demanat
projecte per fer
diagnòstics de
circularitat per a
pimes, a l’ARC.

Hem començat l’execució del projecte de
Simbiosi Industrial al polígon de Fornells.
Hem començat l’execució del projecte de
simbiosi industrial al polígon de les
Franqueses del Vallès.
Estem fent el projecte d’autodiagnòstic
d’economia circular per a pimes a
Catalunya.
Hem realitzat una formació interna en
Economia Circular
Hem realitzat la jornada sobre les
Oportunitats de l’Economia circular pel
sector Agroalimentari.
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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
Col·laborem amb l’ARC en accions de difusió en prevenció de residus, tenim convenis amb experts per a
difondre els nostres programes a les empreses.
Membres de l’Agència de Residus, de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Consell de Qualitat Ambiental i
de l’Entitat Metropolitana de Residus.

9. Observacions
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