PLA D’ACCIÓ
B+S
COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS,
D'ORFEBRES, DE RELLOTGERS
I DE GEMMÒLEGS DE
CATALUNYA

1. Dades de l’organització

Nom:

COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS, D'ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE GEMMÒLEGS DE
CATALUNYA

Breu descripció:

El Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya és
una corporació de dret públic, de caràcter professional, d’estructura
democràtica i personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat per al
compliment dels seus fins, reconeguda i emparada per la Constitució, l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, la legislació de col·legis professionals i la Llei de
creació del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de
Catalunya, així com per la vigent Legislació sobre les matèries esmentades.
El Col·legi es configura com una instància de gestió dels interessos vinculats a
l’exercici de la professió de joier, orfebre, rellotger, gemmòleg i com a vehicle
de participació dels col·legiats en l’administració d’aquests interessos, sens
perjudici d’exercir activitats i prestar serveis als col·legiats en règim privat.

Dades de contacte

Carrer de Sant Elies nº 11-19 Ap. 72-79 -08006- Barcelona
932170516
secretaria@jorgc.org
www.jorgc.org

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

dimarts, 13 / juny / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Coneixedors del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022, l'equip tècnic del JORGC treballa enla
sensibilització del personal de la Corporació per engegar tots un seguit d'iniciatives que des de l'entitat
promocionin uns valors de sostenibilitat per la nostra ciutat i la nostra ciutadania.

Data de publicació del Pla d’Acció:

15 de juny de 2021

Vigència del Pla d’Acció:

anual

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla aprovat el 8 de juny de 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
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El Col·legi va conèixer el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat en 2017 i va signar el Pla d'Acció
el 13 de juny de 2017. Plantejant aquest programa de sostenibilitat a l'equip humà de l'Entitat,
hem constatat que hi ha actuacions que es fan quotidianament però que no s'han plasmat en un
document o pla d'actuació que es pugui dur a terme conjuntament per tothom, incloent els
col·legiats i col·legiades.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
La finalitat d'aquest Pla d'Acció es posar en coneixement dels treballadors del JORGC i dels seus
col·legiats i col·legiades dels principis i actuacions sostenibles que poden realitzar en la seva
activitat professional i comercial de forma habitual.

4. Descripció de les actuacions
1.Nom de l’actuació:

CIUTAT EFICIENT EMISIONS ZERO

Objectius d’aquesta Reducció de les emissions de gasos
actuació:
derivades dels processos químics que
es realitzen en el laboratori/taller de
joieria

Breu descripció:

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

xAmbientals
☐ Socials
☐ Econòmics

Incrementar l'arxiu digital en
substitució de l'arxiu en
paper quan el tipus de
documentació ho permet.

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
4.8 Impulsar la innovació tecnològica amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones.

Persona o àrea responsable:

SECRETARIA
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Calendari d’execució previst:

GENER-DESEMBRE 2021

Recursos humans i/o econòmics:

RESPONSABLE DE SECRETARIA

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
REDUCCIÓ EN % DE LES EMISSIONS DE GASOS A L'EXTERIOR

2.Nom de l’actuació:

COMERÇ ACCESSIBLE

Objectius d’aquesta Accessibilitat al comerç de proximitat
actuació:

Breu descripció:

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Fer accessible el comerç de joieria i rellotgeria de la ciutat de Barcelona i de tot
Catalunya eliminant i adaptant els accessos que encara disposen d'esglaons.
Facilitar l'accés dels comerciants a subvencions públiques per reformes si correpon.

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

Ambientals
XXSocials
☐ Econòmics

Fer difusió de la Guia fem
accessible el comerç

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable: Millorar la gestió de
residus
Comerç més sostenible
Persona o àrea responsable:

SECRETARIA

Calendari d’execució previst:

JUNY-DESEMBRE 2021
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Recursos humans i/o econòmics:

RESPONSABLE SECRETARIA

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Podem valorar les actuacions dutes a terme pel comerç amb els expedients de comunicació d'obres
menors que es presentaran en l'Ajuntament

4

5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data:JUNY 2021

Valor esperat al
cap d’un any:

EMISSIÓ GASOS

% EMISSIONS

0,1 % EMISSIONS

100% GASOS
NEUTRALITZATS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA %
LLUMS LEDS SOBRE TOTAL
LLUMS EMPRESA

30% llums leds

60% LLUMS LEDS

COMERÇ ACCESSIBLE

INSTAL·LACIÓ RAMPES
unitats comerços adaptats

1 comerç adaptat

5%

JOIERIA SOSTENIBLE

US HABITUAL MATERIES
PRIMERES I PROCEDIMENTS
SOSTENIBLES %

26%

28%

Valor assolit
Valor assolit
Data 2n any:Feu
Data 1r any:JUNY
clic per escriure
2021
una data.

100%

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

60% LLUMS LEDS

60% LLUMS LEDS

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

Feu clic per
escriure text.
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6. 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 .1 0

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.1 0

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.1 0

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

4.1 0

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.1 0

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.1 0

7 . Benestar de les persones

7 .1

7 .2

7 .3

7 .4

7 .5

7 .6

7 .7

7 .8

7 .9

7 .1 0

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.1 0

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.1 0

10. Resiliència i responsabilitat planetària

1 0.1 1 0.2 1 0.3 1 0.4 1 0.5 1 0.6 1 0.7 1 0.8 1 0.9 1 0.10

7. Col·laboracions i treball en xarxa
Indiqueu amb quins col·lectius i organitzacions col·laboreu i/o anomeneu els projectes compartits.
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