PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi de Comerciants de
Ferreteria de Catalunya
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1. Dades de l’organització
Nom:

Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya

Breu descripció:

Els nostres objectius són:
 Representar al comerciant de ferreteria, subministrament industrial,
bricolatge i parament per a la llar, enfront l’Administració i les
institucions públiques i privades.
 Defensar els interessos del sector
 Col·laborar en la formació social i professional
 Facilitar la més amplia informació possible als nostres membres
 Fomentar l’associacionisme

Dades de contacte:

Av. Portal de l’Àngel, 36
Tel 93 318 32 24

08002 Barcelona

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

03/04/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Reunions amb la Comissió del gremi sobre Barcelona Sostenible, plantejament de les noves propostes
i posterior desenvolupament (3 reunions).
Data de publicació del Pla d’acció:

16 de maig de 2018

Vigència del Pla d’acció:

2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/f
iles/documents/plans/1412.pdf

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
L’any 2017 un 83% de les ferreteries agremiades es van adherir al pla d’acció, aquest any volem
incrementar aquest percentatge.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Difondre i fomentar els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Implicar als
nostres agremiats per portar a terme aquestes pràctiques i que ho comparteixin amb els seus veïns i
clients.

1

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Conveni Unibat
“Perquè es important reciclar les bombetes”
Objectius:

Facilitar a les ferreteries els elements
(contenidors) per ser hi un punt de recollida i
fomentar el reciclatge de fluorescents,
bombetes de baix consum i piles.
Així com de Petit Electrodomèstic

Breu descripció:

Informació via e.mails i ampliant la informació al Butlletí bimensual del gremi,
informant del perquè s’ha de fomentar el reciclatge d’aquest material i les seves
alternatives.
Les ferreteries que s’adhereixen faran difusió als seus clients exposant el
contenidor, distintiu per portes, pòster i díptics pel consumidor.

Més informació (enllaç):

www.gremideferreteria.org

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:
5.9, 5.10, 9.1, 9.6

Persona o àrea responsable:

Rosa Tudó / Júlia Gutiérrez

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal Administratiu del Gremi. Econòmics; generats gremi

Observacions:

Indicador/s:

Nº de ferreteries adherides al Conveni amb UNIBAT
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5.2 Nom de l’actuació: Reducció de l’ús de bosses de plàstic
Objectius:
Informar del impacte negatiu de l’ús de bosses
de plàstic sobre el medi natural i desincentivar
el seu ús. Informar sobre alternatives i
materials sostenibles.

Breu descripció:

Emails informatius i articles al butlletí del gremi. Les ferreteries adherides
reduiran l’entrega de bosses de plàstic per altres de materials més ecològics i
potenciant les bosses reutilitzables. Pòsters.

Més informació (enllaç):

www.gremideferreteria.org

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:
4.9, 5.3, 5.8, 8.2, 8.5, 9.1, 9.6

Persona o àrea responsable:

Rosa i Júlia

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal administratiu del gremi . Segons pressupost gremi

Observacions:

Indicador/s:

Ferreteries adherides a la campanya
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5.3 Nom de l’actuació: “La Ferreteria del barri t’ajuda a ser sostenible”
Objectius:
Potenciar el comerç del proximitat i promoure
la compra a les ferreteries del barri.

Breu descripció:

Campanya per potenciar la compra a la ferreteria del barri amb la col·laboració
de proveïdors posant en valor què fa cadascun d’ells per millorar la sostenibilitat
i el reciclatge. Les ferreteries faran difusió amb el pòster de la campanya que
distribuirà el gremi.
Informaran als seus clients que consultant la web i les xarxes socials del gremi
trobaran informació de proveïdors que treballant de forma sostenible i a més els
oferiran la possibilitat de guanyar premis en metàl·lic per comprar a la ferreteria
del barri,

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:

Rosa i Julia

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Personal administratiu del Gremi, pressupost del gremi

Observacions:

Indicador/s:

Ferreteries adherides a la campanya.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data:

Perquè es important reciclar les bombetes

Nº de ferreteries adherides al Conveni
amb UNIBAT

80%

Sense dades

Promoure la necessitat de reduïr l’ús de
les bosses de plàstic

Nº de ferreteries adherides a la
campanya

100%

98

100%

La ferreteria del Barri t’ajuda a ser
sostenible

Nº de ferreteries adherides a la
campanya

100%

83

90%

1r any
Data:

2n any
Data:

107
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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

9. Observacions
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