PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi de Jardineria de
Catalunya

1. Dades de l’organització
Nom:

GREMI DE JARDINERIA DE CATALUNYA

Breu descripció:

L’actual Gremi de Jardineria de Catalunya es el resultat de diferents unions
d’associacions al llarg de més de cent anys. Neix davant la necessitat de
constituir una associació professional que representi a les empreses com a
col•lectiu, i que a la vegada permeti intercanviar experiències i conèixer altres
empreses del sector. La seva finalitat és la de representar, defensar i promoure
els interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels seus
afiliats davant l’Administració i els agents socials. Pertanyi a les principals
agrupacions que treballen pel verd a Catalunya, Espanya i Europa. El Gremi
està adherit, a la Cecot i FOEG oferint l’assessorament en qualsevol matèria
empresarial, així com diferents serveis beneficiosos per als professionals del
sector.

Dades de contacte:

SANTIAGO CABALLERO. Secretari Tècnic
650030399. gremi@gremiajardineria.cat

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
El Gremi a través de la seva Junta Directiva aprova una proposta e Pla d’Acció que posteriorment es
presentada las socis de la ciutat de Barcelona que son qui s’adhereixen i han de complir. La secretaria
tècnica del Gremi gestiona i fa el seguiment pel seu compliment.

Data de publicació del Pla d’acció:

Aprovat per la Junta Directiva el 12 d’abril de 2018
Publicat el 9 de maig de 2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins el 31/12/2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1449.pdf
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3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Continuació del Pla d’acció 2017-2018 i hereva de l’Acord signat pel Gremi i l’Ajuntament l’any 2009,
un dels problemes detectats a la ciutat era el poc control de les restes vegetals derivats de la poda així
com l’alt cost pels ciutadans que els generaven. Parlant amb els socis generadors d’aquest tipus de
residus vam detectar el problema. Alguns els portaven a centres de fora de la ciutat amb un cost
important de transport i d’altres que si utilitzaven els punts verds tenien problemes de descàrrega i un
cost elevat. Es detectaven (encara avui dia però menys) restes al costat dels containers de recollida de
residus domèstics. D’aquí la proposta de racionalitzar la gestió dels residus de poda generats a Ciutat.
També teníem detectades queixes d’aquelles persones amb jardí, balcons o terrats enjardinats d’un
elevat consum d’aigua per desconeixement del material vegetal als jardins, espais i balcons i les seves
necessitats hídriques. El Pla pretén sensibilitzar en aquest aspecte i incrementar las instal·lacions i
plantacions més sostenibles. Es potenciarà de forma especial les cobertes i murs vegetals.
Al present Pla incorporem el sistema de certificació empresarial inicialment per les empreses de
Jardineria de Catalunya, amb la finalitat d’estimular-les cap a models d’excel·lència. Primerament
treballarem jardiners i empreses sòcies amb extensió a la resta de professionals.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
1.- Eliminació residus de restes de material vegetal provinent de poda i neteja dels jardins i espais d
domicilis i espais verds públics així com intentar reconduir la gestió dels residus fora de control.
2.- Reducció consum aigua de reg utilitzant material vegetal més sostenible i instal·lacions que regulin
els consums. Instal·lació de sistemes de coberts i murs verticals que a més de la seva sostenibilitat
inicial han d’ajudar a una reducció d’emissions per calefaccions.
2.- Reconeixement de les tasques professionals realitzades per jardiners certificats a les activitats de
jardineria definides al Gremi.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Gestió de restes de material vegetal procedent de
poda i neteja de jardins i espais verds
Objectius:

Identificar l’origen dels residus vegetals.
Utilització de les plantes de recollida i gestió de residus de la
ciutat.
Eliminar part del transport d’aquest residus amb l’aportació de
fums dels vehicles incrementant la contaminació.
Reducció de despeses per dur a terme la correcte gestió.
Sempre que sigui possible, eliminar residus de restes vegetals
fora de control.

Breu descripció:

Els jardiners socis del Gremi treballarà per la reducció i la identificació dels residus
de material vegetal generats per treballs de jardineria a Ciutat que es lliuren als
Punts Verds. Amb la reducció de transports els materials, també s’espera la
reducció d’aportació de fums a la contaminació de Barcelona.

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 i 5.10

Persona o àrea responsable:

Santi Caballero

Calendari d’execució previst:

Tot l’any amb continuïtat anual

Recursos humans i/o econòmics:

Gremi i socis de Barcelona

Observacions:

Indicador/s:

Gestió i reducció de residus vegetals en TM i mantindré o incrementar el número de
socis que utilitzin el servei. No tots els socis poden i generen restes vegetals.
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5.2 Nom de l’actuació: Reducció consum aigua de reg
Objectius:

Reducció consum aigua:
A les plantacions noves tenir en compte el tipus
de material vegetal adaptat al clima mediterrani.
Assessorament per un correcte manteniment del
material vegetal
Instal·lació, sempre que sigui possible, de reg
controlat.

Breu descripció:

Els jardiners aconsellaran espècies de planta sostenible adaptada al clima
mediterrani sempre en funció de la seva ubicació al jardí o espai ja sigui a domicili
privat o espai verd públic. Igualment es recomanarà la instal·lació de sistemes de
reg eficients.

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:
1.8, 1.9, 1.10, 4.5 i 10.6

Persona o àrea responsable:

Santi Caballero

Calendari d’execució previst:

Tot l’any amb continuïtat anual

Recursos humans i/o econòmics:

Gremi i socis a Barcelona

Observacions:

Consum aigua per reg. Reducció del volum final a la factura de
consum. Es molt complicat la mesura d’aquest ’indicador ja que
normalment no existeixen comptadors de consum diferenciats.
Tampoc els usuaris son donats a facilitar dades dels servei. Es
valoraran les indicacions dels clients dels jardiners.

Indicador/s:

Consum aigua per reg. Número de socis adherits o no al Pla d’acció actual.
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5.3 Nom de l’actuació: Certificació Professional d’activitats de jardineria
Objectius:

Certificació de Jardiners, socis o no de les activitats
jardineres que defineixin la seva professionalitat.
El jardiner ha d’adherir-se al sistema de certificació
empresarial per les empreses de Jardineria de
Catalunya, amb la finalitat d’estimular-les cap a
models d’excel·lència, salvaguardant en tot moment
la posició del Gremi com a organisme impulsor i
supervisor de la seva bona implantació.

Breu descripció:

Els jardiners que obtinguin aquesta certificació compliran amb l’exigència
d’excel·lència professional. El segell pot tenir tres categories per cada activitat
jardinera.
Activitats a Certificar:
Construcció i manteniment de jardins
Tala i poda d’arbrat
Instal·lacions de reg
Gespes i Prats
Construcció i Manteniment de cobertes i Murs Verticals
Paisatgisme, Disseny de Jardins,
Tractament de fitosanitaris
Redacció de Projectes, Dictàmens, Valoracions i Peritatges
Serveis Forestals i Mediambientals
Cultiu i Venda de plantes i arbres

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:
1.3, 1.10, 3.9, 4.5, 5.9, 5.10 i 10.6
Persona o àrea responsable:

Santi Caballero

Calendari d’execució previst:

1 de juny a 31 de desembre de 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Gremi, socis del Gremi, Auditors i comitè certificador

Observacions:

Es un projecte nou i creiem que els jardiners es certificaran a les
activitats incloses a manteniments, poda, reg i gespes principalment

Indicador/s:

El número de jardiners de Barcelona que siguin auditats i certificats adherits o no al
Pla d’acció actual
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data:31/12/17

Gestió de restes de material vegetal procedent de
poda i neteja de jardins i espais verds

Número de socis que utilitzin el servei

12

10

Reducció consum aigua de reg

Consum aigua per reg. Num. socis
adherits

20

12

Certificació

Jardiners amb certificació
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0

1r any
Data:31/12/18

2n any
Data:31/12/19
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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
Per la certificació es crearà un comitè per concessió i aprovació auditories format per 5 membres, 4 d’ells
externs al Gremi. 1 ESAB (UPC), 1 APEVC, 1 Col·legi Agrícoles i 1 Consultor extern.

9. Observacions
En relació a l’acció de certificació, les activitats per les que es podran certificar
DISSENY I PROJECTES DE JARDINERIA I PAISATGISME
CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I PARCS
SISTEMES DE REG
GESPES I PRATS
COBERTES VERDES I ENJARDINAMENTS VEGETALS
SERVEIS FORESTALS I MEDIAMBIENTALS
PODA I TALA D' ARBRAT
TRACTAMENT FITOSANITARI
REDACCIÓ DE DICTAMENS, VALORACIONS I PERITATGES
CULTIU I VENDA PLANTES
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