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1. Dades de l’organització 
 

Nom: GremiCarn – Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i Comarques 

  

Breu descripció: El Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i Comarques, GremiCarn, 
és una organització empresarial sense ànim de lucre que fa més de 120 anys que 
defensa i representa els interessos de les empreses de les comarques barcelonines 
especialitzades en el comerç detallista de la carn i l’elaboració artesana de productes 
carnis i menjars cuinats, els quals, amb el seu bon fer, han mantingut durant 
generacions la tradició xarcutera catalana. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer del Consell de Cent, 80 – 08015 Barcelona 

 
 93 424 10 58 

 
 Info@gremicarn.cat 

 
 

Gremicarn.cat 

  

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

dimarts, 7 / febrer / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

Des de la Secretari de GremiCarn un cop creada la Central de Negociació  i continuant amb la línia en la 
reducció de bosses i residus plàstics d’un sol ús, hem fet un pas més i hem creat el Club de Compres, per tal 
que els associats a GremiCarn puguin obtenir un preu de gran comprador sense necessitat de disposar 
d’espai d’emmagatzematge, doncs poden adquirir els productes en petites quantitats. Així mateix, 
continuem treballant en la reducció energètica en els establiments i en la formació dels agremiats.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 6 / abril / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021 - 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’Acció 2017 – Pla d’Acció 2018 – Pla d’Acció 2019-2020 
 
 

 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1431.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_gremicarn2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_gremicarn_2019_2020.pdf


       

2 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

La reducció de bosses de plàstic en els establiments agremiats va ser el primer pas per començar amb les 
accions de sostenibilitat.  

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Seguir en la línia de reducció de plàstics en general en els establiments agremiats, impulsant la Central de 
Negociació amb el Club de Compres que cerquen els millors productes i als millors preus, per tal que la 
substitució dels embolcalls i envasos els sigui més atractiva i sostenible. Seguim treballant en la reducció 
del consum energètic i continuarem en la formació dels associats pel que fa al traspàs d’informació als seus 
clients envers els al·lèrgens alimentaris i l’etiquetatge nutricional.  

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Central de Negociació – Club de Compres 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fer créixer el nombre d’agremiats que, 
utilitzant el servei de la Central de 
Negociació, redueixin al màxim el plàstic 
en els seus establiments, incorporant 
nous envasos i embolcalls més 
sostenibles i així com les bosses de caixa. 
Igualment, amb la reducció de la factura 
energètica. 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Oferir, d’una banda, el servei de compra conjunta d’envasos, papers alimentaris, 
bosses, etc., per substituir els plàstics per altres de materials més sostenibles,  sense 
haver de fer una gran comanda i sense necessitat de tenir estoc per aconseguir un 
millor preu. Aconseguir, d’altra banda, una reducció tant energètica com del preu 
del servei. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://clubcompres.gremicarn.cat  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

https://clubcompres.gremicarn.cat/
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.5 – 4.6 – 5.2 – 5.3 – 5.6 – 5.8 – 9.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Gerència GremiCarn 

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: GremiCarn 

  

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’agremiats adherits al servei 

 

 

 

2. Nom de l’actuació: 
Els al·lèrgens a les carnisseries-xarcuteries. 
Els valors nutricionals en l’etiquetatge dels 

productes. 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Dotar als assistents del coneixement de 
les normes generals d’etiquetatge dels 
productes alimentaris, així com de la 
informació necessària sobre les al·lèrgies 
i intoleràncies alimentàries, relacionades 
amb les productes de xarcuteria. 
Mostrar-los com fer una etiqueta tenint 
en compte les mencions obligatòries, la 
composició dels productes i la 
incorporació a l’etiqueta de les mencions 
nutricionals i de la informació 
d’al·lèrgens. Proporcionar eines per a la 
informació al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Continuant amb la línia de formació i atès que cada vegada més la població 
consumidora es veu afectada per al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, volem dotar 
als assistents de la informació necessària per fer front a les peticions d’informació per 
part del consumidor, així com traslladar-los les possibles modificacions que es puguin 
produir en les normes i/o en les mencions obligatòries en l’etiquetatge dels 
productes.  

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials  

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

3.5 i 5.2  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Gerència GremiCarn 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: GremiCarn 

  

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’assistents a les sessions informatives/formatives 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: Febrer 2021 
Valor esperat al 

cap d’un any: 
Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

Central de Negociació – Club de Compres 
Nombre d’agremiats 
adherits al servei 

33 100             

Els al·lèrgens a les carnisseries-
xarcuteries. Els valors nutricionals en 
l’etiquetatge dels productes 

Nombre d’assistents a les 
sessions 

25 25             
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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 1.10 

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 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Hem fet extensiva l’adhesió al servei de Central de Negociació i Club de Compres a tots els gremis de la 
Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters. 
La Fundació Oficis de la Carn serà l’encarregada de la formació dels seminaris 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

