PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi-Gest S.L.U

Societat Unipersonal
Gest, SLU
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1. Dades de l’organització
Nom:

GREMI-GEST S.L.U

Breu descripció:

SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EMPRESA TOTALMENT
PROPIETAT DEL GREMI DE GARATGES DE BARCELONA I PROVÍNCIA

Dades de contacte:
VICENTE ARTIGAS SORROCHE
GERENT
RAMBLA DE CATALUNYA, 41-1r
Tel. 93.488.31.97
Gremio€gremiodegarages.net

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
La direcció de l’empresa Gremi-Gest, S.L.U, des de fa temps, va considerar molt important, per al
medi ambient que a la oficina de l’empresa es reciclés paper, residus de tòners, etc. i s’apliquessin
mesures d’eficiència energètica, per part de tots els treballadors i membres de l’organització, per això
es va informar als treballadors i membres de que el paper es farà ús d’impressió per a les dues cares es
posarà a cada taula dels treballadors caixa o lloc on dipositar el paper per reciclar. Digitalització dels
documents per aconseguir reduir el consum del paper. En quant als tòners de les impressores es va
una empresa de reciclatge del mateix, utilitzar piles recarregables i les que no ho són dipositar-les al
lloc adient. I en quant a l’eficiència energètica s’aprofiten totes les hores de sol per tenir il·luminades
les oficines.

Data de publicació del Pla d’acció:

26/06/19

Vigència del Pla d’acció:

2019

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/docu
ments/plans/plaaccio_cs_gremi_gest_2018.pdf
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3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
El motiu que en ha portat a realitzar aquest pla d’acció és donar-li continuïtat a les actuacions que es
van engegar en el marc de l’Acord Cívic juntament amb el gremi de garatges i ampliar els àmbits
d’actuació.
Al llarg del temps Gremis-Gest, S.L., fa el reciclatge de paper i destrucció del mateix i a la vegada
separa els residus i mira per l’estalvi energètic.

4. Finalitat
La finalitat del pla d’acció és la millora de la qualitat ambiental, l’estalvi energètic i altres
aspectes de sostenibilitat dins del nostre sector.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: ús responsable del paper
Objectius:

Aconseguir reduir el consum de paper

Breu descripció:

Es continuarà fent reciclatge de paper com fins ara, però a més es treballarà la
digitalització de documents per aconseguir reduir el consum.
S’utilitzarà paper de certificació sostenible.
S’aprofitarà el paper a les dues cares posant al costat de cada taula dels
treballadors una caixa o lloc on posar el paper per reaprofitar o reciclar.

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:
5.8, 6.1

Persona o àrea responsable:

VICENTE ARTIGAS SORROCHE

Calendari d’execució previst:

AL LLARG DE TOT L’ANY

Recursos humans i/o econòmics:

PERSONAL DE GREMI-GEST, S.LU

Observacions:

Indicador/s:

Número d’empreses amb les quals treballa de forma digital 100 x 100 dels garatges amb els
quals es treballa de forma digital.
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5.2 Nom de l’actuació: GESTIÓ EFICIENT DELS RESIDUS
Objectius:

Aconseguir que tots els residus es gestionin de
la forma més eficient.

Breu descripció:

Es farà una acurada segregació de tots els residus produïts.
Es prioritzarà la prevenció de la seva generació i una vegada generats es
gestionaran de la forma més eficient.
Els residus especials es gestionaran amb gestor privat o bé es portaran als Punts
Verds de Zona.
Per aconseguir aquest repte caldrà informar al personal de gremi gest sobre la
correcta gestió dels residus i s’identificaran amb etiquetes els
contenidors/envasos de recollida de les diferents fraccions.

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:
5.8, 5.9, 5.10
Persona o àrea responsable:

VICENTE ARTIGAS SORROCHE

Calendari d’execució previst:

AL LLARG DE TOT L’ANY

Recursos humans i/o econòmics:

PERSONAL DE GREMI-GEST, S.L.U

Observacions:

Tots els treballadors han estat informats, mitjançant una reunió informativa, que a
la seva taula tenen una caixa o lloc on posar el paper per reciclar, on està la caixa
on es posen els diaris, els papers i cartró per a què l’empresa de reciclatge s’ho
emporti. On està el contenidor on s’ha de posar el tòner per reciclar amb
l’empresa. I on es troba la caixa on s’han de dipositar les piles no recarregables.

Indicador/s:

Tipus de residus gestionats al llarg de l’any- Núm. treballadors que reben la informació sobre
gestió eficient.
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5.3 Nom de l’actuació: ESTALVI ENERGÈTIC
Objectius:

Reduir el consum energètic i contribuir amb les
reduccions que calguin per millorar el medi
ambient i benestar de la societat.

Breu descripció:

Facilitar la reducció i l’estalvi energètic aprofitant les hores de sol.
MATGE
S’informarà als treballadors de Gremi-Gest i del Gremi de Garatges sobre les
bones pràctiques a adoptar per tal d’aconseguir reduir el consum energètic.
Es posaran cartell a llocs visibles i d’us comú amb recomanacions.

I

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:
4.5, 9.1, 10.4

Persona o àrea responsable:

VICENTE ARTIGAS SORROCHE

Calendari d’execució previst:

AL LLARG DE TOT L’ANY

Recursos humans i/o econòmics:

PERSONAL DE GREMI-GEST, S.L.U

Observacions:

Indicador/s:

Núm. de treballadors que reben la informació sobre Estalvi Energètic,- 6 treballadors
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5.4 Nom de l’actuació: Kit d’ambientalització
Objectius:

Fomentar l’ambientalització i incentivar bones
pràctiques en el consum d’aigua energia i
materials entre les persones que treballen

Breu descripció:

Promoure les bones pràctiques de consum responsable amb la reducció del
consum de recursos a través de l’ambientalització dels espaisIMATGE
de treballs dins de
la oficina de Gremi-Gest, S.L.U. S’utilitzarà el kit d’ambientalització que ofereix la
Secretaria Tècnica de Comerç + Sostenible.

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:
5.4, 9.1

Persona o àrea responsable:

VICENTE ARTIGAS SORROCHE

Calendari d’execució previst:

AL LLARG DE TOT L’ANY

Recursos humans i/o econòmics:

PERSONAL DE GREMI-GEST, S.L.U

Observacions:

Indicador/s:

Núm. de treballadors que reben informació de l’ambientalització i bones pràctiques
en el consum d’aigua energia i materials
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Logotip
organització

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data:

Núm. d’empreses amb les quals es
treballa de forma digital

100 x 100 de
garatges

100

GESTIÓ EFICIENT DELS RESIDUS

Tipus de residus amb
contenidors/envàs identificat a les
oficines

Caixes/contenidors,
per reciclatge de
paper, cartó tòners i
piles no
recarregables tots
els treballadors
informats

100

ESTALVI ENERGÈTIC

Núm. Treballadors que reben la
informació sobre Estalvi Energètic

6 treballadors

100

KIT D’AMBIENTALITZACIÓ

Núm. de Treballadors que reben
informació dels avantatges
d’incentivar bones pràctiques a l’hora
de consumir aigua, energia i materials.

6 treballadors

ÚS RESPONSABLE DEL PAPER

1r any
Data:

2n any
Data:
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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

GREMI DE GARATGES

9. Observacions
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