PLA D’ACCIÓ
B+S

Gremi Floristes de Catalunya

1. Dades de l’organització
Nom:

Breu descripció:

Gremi de Floristes de Catalunya
El Gremi de Floristes de Catalunya fundat l’any 1880, és una associació sense ànim de
lucre que agrupa a les empreses legalment establertes en la manipulació de flors i
plantes naturals i artificials, elements complementaris i afins. També poden ser
membres altres empreses, entitats o persones físiques vinculades directament o
indirectament al sector. Entre les funcions del Gremi estan: la representació, gestió,
foment i defensa dels interessos econòmics o socials, professionals i culturals dels
seus membres; i l'organització i desenvolupament de cursos d'art floral o activitats
formatives afins al sector

Dades de contacte

C/Londres, 96, pral-2ª 08036 Barcelona
934 616 453
gremi@floristes.cat
www.floristes.cat

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

dimarts, 6 / juny / 2017

2. Dades del Pla d’Acció

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

El Pla ha estat redactat i consensuat amb tots els membres de la Junta Directiva, després de mantenir una
reunió amb el responsable de la Secretaria Barcelona Comerç + Sostenible.
Data de publicació del Pla d’Acció:

dimecres, 15 / maig / 2019

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció 2017 i Pla d’Acció 2018

Vigència del Pla d’Acció:

01/01/2019 al 31/12/2019

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:

El Gremi ha participat en el programa “Acord Cívic” des de l’any 2010, amb la col·laboració de tots els seus
agremiats. Posteriorment, al 2017, es va adherir al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, i va
signar l’acta de compromís per treballar per aconseguir una ciutat més sostenible.
Propòsit principal del Pla d’Acció:

Com a Gremi, tenim al nostre costat a un considerable número de floristeries, moltes ja motivades i que
col·laboren tenint cura del medi ambient, reduint el consum de materials i mantenint un consum
responsable.
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L’objectiu del Gremi és que els socis ens vegin com referent en temes i accions per tenir cura del medi
ambient, facilitar accions sostenibles per fer en una floristeria, i ajudar a que els nostres socis puguin reduir
els residus de les botigues, siguin més respectuosos amb el medi ambient, mantinguin un estalvi energètic,
i tinguin un consum responsable a la floristeria.
Els membres de la Junta i la secretaria, mantindran una comunicació permanent, per tal de fer difusió de
les accions proposades a través de les nostres xarxes socials, reunions i comunicacions, per animar i
comptar amb la col·laboració de tots els socis.

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

Consum de llum responsable

Objectius
d’aquesta
actuació:

Reduir el consum de llum de les
floristeries i estalviar
energèticament.

Breu descripció:

Assolir que cada agremiat redueixi el consum de llum, mitjançant informacions
periòdiques de com controlar la despesa en energia: instal·lació tarifa nocturna,
canviar les bombetes incandescents per leds, instal·lar cartell de tancar la porta per
controlar la despesa en el sistema de climatització, apagar correctament el monitor i
ordinador quan no s’utilitzi, etc.
El Gremi farà una campanya de comunicació als seus agremiats mitjançant circulars,
pàgina web i newsletter, i publicacions als perfils de les XXSS, amb consells pràctics
per estalviar i reduir el consum de llum a les floristeries.

Més informació
(enllaç):

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

x Ambientals
Socials
x Econòmics

de continuitat

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

5.4/4.5.

Persona o àrea responsable:

Calendari d’execució previst:

Junta del Gremi de Floristeries, secretaria i Community Manager
01/01/2019 al 31/12/2019
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Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Junta del Gremi de Floristeries, secretaria i Community Manager
Seguir uns consells pràctics possibilitarà la reducció del consum
energètic.

Indicador/s:

Nombre d’agremiats que fan l’acció

2. Nom de l’actuació: Jornades d’estalvi energètic
Objectius d’aquesta Difusió de les jornades sobre estalvi
actuació:
energètic organitzades per l’Ajuntament
de Barcelona.
Que els agremiats millorin el seu
coneixement sobre estalvi i eficiència
energètica i així puguin realitzar canvis
als seus negocis
Breu descripció:

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Difusió de les jornades sobre estalvi energètic que organitza l’Ajuntament de
Barcelona, per tal que l’agremiat assisteixi per conèixer com estalviar energia i
mantenir un consum responsable en una floristeria.

Reduir els residus: https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detallformacio?id=891332
Reduir la despesa energètica: https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detallformacio?id=891305
Tipus d’actuació:

x Ambientals
x Socials
x Econòmics

d'innovació

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

9.4/9.3/9.6/

Persona o àrea responsable:

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Secretaria
01/01/2019 al 31/12/2019
Secretaria Gremi i Ajuntament de Barcelona (Barcelona +
Sostenible)
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Observacions:
Indicador/s:

Agremiats assistents a les jornades

3. Nom de l’actuació:

Millorar el rendiment energètic

Objectius
d’aquesta
actuació:

Donar a conèixer les fitxes sobre
estalvi i eficiència energètica i
aconseguir que les floristeries
millorin energèticament.

Breu descripció:

El Gremi farà difusió de les fitxes sobre estalvi i eficiència energètica elaborades per
l’Agència d’Energia de Barcelona i de Barcelona + Sostenible, de manera online i si cal,
físicament a les floristeries que ho sol·licitin. Les floristeries interessades es
comprometen a llegir i posar en pràctica alguna de les accions que es proposen.

Més informació
(enllaç):

Beneficis esperats:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/10933

Tipus d’actuació:

x Ambientals
x Socials
x Econòmics
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d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
9.1/4.5

Persona o àrea responsable:

Secretaria Gremi

Calendari d’execució previst:

01/01/2019 al 31/12/2019

Recursos humans i/o econòmics:

Secretaria Gremi i Ajuntament de Barcelona (Barcelona +
Sostenible)

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre d’agremiats compromesos amb l’acció

4. Nom de l’actuació:

Gestió eficient dels residus

Objectius d’aquesta Aconseguir que les floristeries gestionin
actuació:
de manera eficient tots els residus.

Breu descripció:

Incorporar criteris ambientals i de sostenibilitat a les floristeries promovent que cada
florista recicli en la mesura que sigui possible, utilitzi els Punts Verds, i redueixi els
residus que genera.

Més informació
(enllaç):

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detall-formacio?id=891332

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

x Ambientals
Socials
x Econòmics

d'innovació

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

5.8/5.10
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Persona o àrea responsable:

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

Secretaria Gremi
01/01/2019 al 31/12/2019
Secretaria Gremi i Ajuntament de Barcelona (Barcelona +
Sostenible)

Observacions:
Indicador/s:

Nombre d’agremiats adherits a l’acció
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Consum de llum responsable

Indicador

Valor actual
Data: des-18

Valor esperat al
cap d’un any:

Núm. d’agremiats adherits a
l’acció

Cap agremiat

10 agremiats

Jornades d’estalvi energètic

Núm. d’assistents a les
jornades

Cap agremiat

3 agremiats

Millorar el rendiment energètic

Núm. d’agremiats adherits a
l’acció

Cap agremiat

10 agremiats

Gestió eficient dels residus

Núm. d’agremiats adherits a
l’acció

Cap agremiat

15 agremiats
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Valor assolit
Data 1r any:

Valor assolit
Data 2n any:

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
El nostre sector ja de per sí està sensibilitzat amb la necessitat de tenir cura del medi ambient, motivat amb
els beneficis de separar els residus i reciclar, i amb forta consciencia ecològica.
El Gremi compta amb diversos elements de comunicació per fer difusió del pla d’acció: página web, blog,
xarxes socials (facebook, twitter, instagram, linkedin), newsletter, circulars, demostracions i tallers, etc.),
amb els que podem arribar directament als floristes.
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