PLA D’ACCIÓ B+S
GREMI EMPRESARIAL D’ASCENSORS
DE CATALUNYA

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: GREMI EMPRESARIAL D’ASCENSORS DE CATALUNYA
Breu descripció:
Agrupació empresarial d’àmbit autonòmic de les empreses instal·ladores i conservadores d’aparells
elevadors i de manutenció.
Dades de contacte:
Carrer Viladomat, 174 08015 Barcelona Tel.93 4514511
e.mail: info@gedac-gremi.org
www.gedac-gremi.org
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 07/02/2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
Implicació del Gremi, com a entitat, en els temes ambientals com a continuïtat de la signatura de
l’Acord Civic. L’adhesió al compromís per la sostenibilitat va ser proposat pels tècnics del Gremi
motivant a la presidència i als membres de Junta que van acceptar. La proposta del Pla d’acció es va
presentar a la Junta de Govern el 15 de maig 2017 quedant aprovades les actuacions i el seu
desplegament.
Es proposa a la Junta del Gremi la renovació del Pla 2018 en reunió del 9 d’abril de 2018 quedant
aprovat per unanimitat.
Data de publicació del Pla d’acció: 19/06/18
Vigència del pla d’acció: 2018
Personal implicat: Joan Carles Fernández / Beatriu de la Fragua / Luz Pérez

3. DIAGNOSI
El Gremi d’Ascensors, adherit a l’Acord Civic des de l’inici del projecte, disposa entre els seus
agremiats amb empreses que tenen assolit, mitjançant procediments, conductes per afavorir la
sostenibilitat ambiental i la millora de la eficiència en els productes i serveis que ofereixen.
El Gremi imparteix diverses formacions enfocades en les normes ISO d’eficiència energètica i
ambientals ISO 14001 així com la difusió trimestral de la normativa autonòmica i estatal d’àmbit
ambiental publicada.

4. FINALITAT
Ajudar a les empreses en els projectes ambientals i de sostenibilitat com a compliment de les diferents
normatives i sensibilitzar en les temàtiques.
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: ADEQUACIÓ PROGRESSIVA DE LA FLOTA A VEHICLE ELECTRIC
Objectiu/s:



Millorar la qualitat ambiental (aire, soroll) apostant per energies netes
Aconseguir millores en els impostos municipals i taxes relacionades

Breu descripció:
Incorporació de nous vehicles elèctrics i híbrids (gas natural i benzina) substituint els actuals
incorporant possibles línies d’ajuts de les Administracions.
Possibilitat d’acord a nivell sectorial amb fabricants de vehicles elèctrics i híbrids i/o moto elèctrica.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X Ambientals
__ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
_X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.1, 4.7, 9.1

Persona o àrea responsable: gerència o administrador principal a l’empresa
Calendari d’execució previst: anual
Recursos humans i econòmics: hores de gestió de personal laboral / inversió en vehicles
Observacions:
L’ Ajuntament hauria d’incrementar la instal·lació d’estacions de subministrament d’energia a la
ciutat.

Indicador/s: Nº d’agremiats adherits a aquesta actuació / 1 vehicle adherit
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 2
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT
Objectiu/s:
Informar als clients sobre l’existència de línies d’ajuts per part de les Administracions per a la millora
de l’accessibilitat als edificis per persones amb mobilitat reduïda: com ascensors, plataformes
elevadores i rampes.

Breu descripció:
Els agremiats adherits a la campanya informaran als clients sobre les convocatòries publiques de
subvencions.
Las diferents Administracions estan motivades en facilitar ajuts per aconseguir l’accessibilitat dels
edificis i dels elements comuns que es troben en les comunitats de propietaris i edificis d’ús
residencial.

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
_X Socials
_X Econòmics

__ d’innovació
_X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
2.1, 7.1 , 7.2

Persona o àrea responsable: gerència i comercials de les empreses
Calendari d’execució previst: continuo i ajustat a les publicacions de convocatòries
Recursos humans i econòmics: hores de gestió de personal laboral
Observacions:
Aquesta millora dependrà en molts casos de les decisions preses pels mateixos titulars

Indicador/s: Nº d’agremiats adherits a la Campanya
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 10
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: FOMENT DE L’ÚS DELS PUNTS VERDS DE ZONA
Objectiu/s:
Fomentar i promocionar l’ús dels Punts Verds de Zona repartits a la ciutat optimitzant el reciclatge de
residus considerats no industrials

Breu descripció:
Facilitar el reciclatge dels residus considerats no industrials com a resultat dels treballs en les
instal·lacions del titular, resolució d’avaria o petites modificacions. El Gremi facilitarà informació
puntual mitjançant circulars als seus agremiats.
La majoria d’empreses del sector estan certificades en Normes de Qualitat i disposen dels seus propis
protocols i manuals pels diferents departaments. L’ús dels Punts Verds es a l’abast de les empreses
de Barcelona i una manera ràpida i còmoda de reciclar.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X Ambientals
__ Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
_X de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.9, 5.10

Persona o àrea responsable: mateixos operaris,
Calendari d’execució previst: continuo
Recursos humans i econòmics:
Observacions:
Incrementar l’existència dels Punts Verds fixos a la Ciutat.

Indicador/s: Nº d’agremiats adherits a aquesta actuació
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 10
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUCCIÓ DE RESIDUS DE DRAPS INDUSTRIALS
Objectiu/s:
La reducció en origen de la generació del residu dels draps utilitzats en tasques industrials: feines
amb olis i lubrificadors, pintures, vernissos, es important en un entorn industrial i en l’àmbit de treball
dels tècnics de les empreses. El Gremi informarà d’aquesta acció amb l’objectiu de minimitzar la
generació de residu de draps.

Breu descripció:
Contractació d’un proveïdor (gestor o empresa especialitzada) que subministri draps nets reutilitzats i
reculli periòdicament els draps utilitzats en les tasques industrials de manteniment.

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:
5.9, 5.10

Persona o àrea responsable: encarregats i operaris
Calendari d’execució previst: continuo
Recursos humans i econòmics: segons tarifes contractes gestors
Observacions:

Indicador/s: Nº d’agremiats que han contractat aquest servei
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 2
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5.5. NOM DE L’ACTUACIÓ: CAMPANYA DE MILLORA ENERGÈTICA
Objectiu/s:
Promoure els avanços tecnològics que milloren la despesa energètica del conjunt de les instal·lacions:
lumínic, acústic, energètic, etc.

Breu descripció:
Facilitar informació als clients de les possibilitats d’adequació, modificació i/o millores en certs
elements de les instal·lacions antigues o en el seu conjunt que beneficiïn l’estalvi energètic del
conjunt.

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:
4.4, 4.8, 4.9, 5.2

Persona o àrea responsable: Comercials i àrees de producció.
Calendari d’execució previst: anuals
Recursos humans i econòmics: hores de gestió de personal laboral
Observacions:
Incorporar aquestes millores dependrà en tots els casos de les decisions preses pels mateixos titulars

Indicador/s: Nº d’agremiats que es comprometen a informar al seus clients
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 5
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5.6. NOM DE L’ACTUACIÓ: DESPLEGAMENT ISO 14001
Objectiu/s:
Fomentar el respecte al medi ambient i a l’entorn, responsabilitzant els departaments i actuant per
fer sostenibles els serveis i productes creant valors.

Breu descripció:
Promoure entre els agremiats la implantació del sistema de certificació ISO 14001 medi ambiental i
posar en valor als agremiats que ja la tenen implantada. Aquest Sistema de gestió implementa
processos respectuosos amb el medi ambient i millora continua.

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
X Socials
X Econòmics

__ d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
6.6, 6.7,

Persona o àrea responsable: tots els departament de l’empresa
Calendari d’execució previst: anual
Recursos humans i econòmics:
Observacions:
Cal donar més valors i reconeixement a les empreses implicades en aquests sistemes.

Indicador/s: Nº d’agremiats que tenen implantat un sistema de gestió ambiental 14001
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 5
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:

Actuació

Indicador

Adequació progressiva de les flotes de vehicles

Nº d’agremiats adherits a aquesta
actuació

Promoció de l’accessibilitat

Nº d’agremiats adherits a la
Campanya

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

Estat actual

1r any

2

1

2

10

8

8

Foment de l’ús dels punts verds de zona

Nº d’agremiats adherits a aquesta
actuació

10

5

5

Reducció de residus de draps industrials

Nº d’agremiats que han contractat
aquest servei pel 2017

2

1

2

Campanya de millora energètica

Nº d’agremiats que es comprometen a
informar al seus clients

5

5

5

Desplegament ISO 14001

Nº d’agremiats que tenen implantat un
sistema de gestió ambiental 14001

5

5

5

2n any

7. 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

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
PIMEC - Publicació de normativa estatal i autonòmica àmbit ambiental
PIMEC – Col·laborem en el Projecte de dinamització del distintiu de qualitat ambiental per a flotes de
vehicles promogut per Pimec amb la Generalitat de Catalunya.
CONSORCI DE L’HABITATGE DE BARCELONA – Promoció de la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a
la ciutat de Barcelona incidint en la mobilitat, supressions de barreres arquitectòniques i millora de la
eficiència energètica de les instal·lacions.
CONSORCI METROPOLITA DE L’HABITATGE: “Rehabilita, una llar eficient”.
Difusió entre els agremiats d’una aplicació per a mòbils i tauletes que dóna orientació als ciutadans i
ciutadanes sobre la reducció de la demanda energètica i la millora del confort que es poden
aconseguir en un habitatge, en funció de les actuacions de rehabilitació que s’hi realitzin.
INSTITUT CATALÀ D’ENÈRGIA DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT- Material divulgatiu
sobre la rehabilitació energètica dels edificis. Es tracta d’un tríptic adreçat a ciutadania amb informació
bàsica sobre com millorar el confort de la llar i reduir la factura energètica a través de la rehabilitació.
BUREAU VERITAS – Formació en:


Qualitat ISO 9001:2015



Ambiental ISO 14001



Eficiència energètica VDI 4707 Qualificació energètica equips elevadors

9. OBSERVACIONS
-------------

ORIENTACIONS PER OMPLIR AQUESTA FITXA-RESUM
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Indiqueu les dades de contacte que desitgeu que coneguin els altres signants. Podeu incloure
adreça, telèfon, web i persona de contacte.
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés.
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes,
etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? Expliqueu breument el procés que
heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau d’implicació dels membres de
l’organització, eines utilitzades...).
3. DIAGNOSI
En quin estat es trobava l’organització en temes de sostenibilitat. Quins són els motius que us han
portat a elaborar el pla d’acció.
4. FINALITAT
Indiqueu quina és la finalitat d’aquest pla d’acció.
5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
Ompliu una graella per a cada actuació que contempla el vostre pla d’acció, fent les còpies
necessàries.
Concreteu cada actuació, referenciant a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat va associada (indiqueu només números), i expliqueu breument en què consisteix..
Registreu els noms dels responsables de l’execució i/o el seguiment i el calendari d’execució
previst.
6. AVALUACIÓ
Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment dels
objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun d’aquests indicadors.
Anualment, heu d’enviar la graella actualitzada a la Secretaria de Barcelona + Sostenible.
7. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés.
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors, alumnes,
etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció?
Expliqueu breument el procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau
d’implicació dels membres de l’organització, eines utilitzades...).
8. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
Quin o quins dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat focalitza el vostre pla
d’acció? Marqueu el número corresponent als objectius i a les línies d’acció en les quals us centreu
principalment. Consulteu el Comprimís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les correspondències
numèriques.
9. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin són els projectes?
10. OBSERVACIONS
Altres comentaris o aclariments sobre el pla.
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