PLA D’ACCIÓ
B+S

Gremi de Flequers de Barcelona

1. Dades de l’organització
Nom:

Breu descripció:

Gremi de Flequers de Barcelona
El Gremi de Flequers de Barcelona és una organització que representa els interessos
dels professionals del sector de la fleca de Barcelona i fomenta el desenvolupament
del comerç de la ciutat.

Dades de contacte

Pau Claris, 134, pral.
93.215.55.00
varroyo@gremipabcn.com
www.gremipabcn.com

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

dimarts, 25 / abril / 2017

2. Dades del Pla d’Acció

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

Reunions dels membres de la Junta Directiva exposant els diferents tipus d’accions als quals es podrien
adherir els nostres agremiats i procurar fer un comerç de proximitat sostenible i un consum responsable.
Es comunicarà via circulars i atenció telefònica a tots els agremiats la informació dels plans previstos per
part del Gremi. Es realitzaran reunions de treball amb els agremiats per explicar les diferents accions
previstes. Es publicarà a la web informació relativa als nostres plans d’acció.
Data de publicació del Pla d’Acció:

divendres, 3 / maig / 2019

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’Acció de 2017 i Pla d’Acció de 2018

Vigència del Pla d’Acció:

Fins el 31 de desembre de 2020

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

S’han elaborat els diferents Plans d’Acció pensant en el major nombre de participació dels nostres
membres respecte els temes de sostenibilitat, esperant la màxima implicació en tots els Plans d’Acció
presentats.
Propòsit principal del Pla d’Acció:

Es vol aconseguir el màxim nombre d’agremiats implicats en el Pla d’Acció i les actuacions proposades, tant
en les accions de continuïtat com en les noves accions. També volem incorporar noves propostes que no
estiguin incloses en els nostres Plans d’Acció i que habitualment realitzin els nostres agremiats.
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4. Descripció de les actuacions
Eficiència energètica

1. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Continuar informant els nostres
agremiats de la renovació dels sistemes
de climatització i d’il·luminació dels seus
establiments. Fomentar estratègies
d’estalvi i eficiència energètica.

Breu descripció:

- A través de circulars i reunions amb empreses especialitzades en eficiència
energètica, oferir informació als nostres agremiats de les campanyes per millorar
l’estalvi i l’eficiència energètica dels comerços amb l’objectiu d’avançar cap a un
sector més productiu, rendible i sostenible.
- Oferir als agremiats una auditoria totalment gratuïta per reduir el cost i el
consum elèctric als seus establiments.
- Informar de qualsevol sessió informativa que es realitzi a través de Barcelona
Activa en referència a l’eficiència energètica.

Més informació
(enllaç):

http://www.gremipabcn.com/ca/novetats.php?ap=28&art=102
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detall-formacio?id=891305

Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.3, 4.5

Persona o àrea responsable:

Direcció / Sr. Francesc Vidal i Sra. Vicky Arroyo

Recursos humans i/o econòmics:

Personal del Gremi

Calendari d’execució previst:

Anual

Observacions:
Indicador/s:

Nombre d’agremiats adherits a la campanya
Mesures aplicades en els seus establiments
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Consum responsable

2. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Fer arribar al consumidor informació
sobre els beneficis del pa fet i cuit cada
dia i dels seus derivats, les especialitats,
els maridatges. Incrementar el consum
de productes de fleca artesans com a
garantia de salut i qualitat.

Breu descripció:

Organitzar activitats amb els nostres agremiats, que fomentin el pa artesà entre el
consumidor, producte bàsic en la dieta mediterrània. Berenar per les festes de La
Mercè, activitats el Dia Mundial del Pa, concurs Pa de Sant Jordi, Llonguet, etc.

Més informació
(enllaç):

Beneficis esperats:

www.gremipabcn.com
Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.4, 5.6

Persona o àrea responsable:

Direcció Sr. Francesc Vidal

Recursos humans i/o econòmics:

Personal del Gremi

Calendari d’execució previst:

Anual

Observacions:
Indicador/s:

Nombre d’agremiats adherits a la campanya.
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Bosses de roba

3. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Promoure la tradició de la bossa de pa
en el comerç de proximitat diferenciantlo d’altres tipus de comerç.
Reducció de bosses de plàstic.

Breu descripció:

Repartir entre els agremiats bosses de roba per obsequiar els seus clients i apostar
per la sostenibilitat i la diferenciació del producte alimentari.
Conscienciar els clients sobre l’impacte ecològic que produeix el consum massiu de
bosses de plàstic i promoure la utilització de bosses de roba. Els dependents/es dels
establiments adherits comunicaran als clients la importància de reduir el consum de
bosses de plàstic així com cartells informatius exposats a les botigues.

Més informació
(enllaç):

Beneficis esperats:

www.gremipabcn.com
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.8

Persona o àrea responsable:

Direcció Sr. Francesc Vidal

Recursos humans i/o econòmics:

Personal del Gremi

Calendari d’execució previst:

Anual

Observacions:
Indicador/s:

Nombre d’agremiats adherits a la campanya, reducció de bosses de plàstic. Quantitat de bosses de roba
repartides entre els agremiats.

4

KIT D’AMBIENTALITZACIÓ

4. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Reducció del consum de recursos
energètics a través de l’ambientalització
dels espais de treball tant si són locals
comercials com oficines.

Breu descripció:

Es repartiran els kits d’ambientalització entre els agremiats pels seus establiments i
així incentivar les bones pràctiques entre les persones que hi treballen i els clients
habituals. Es recolliran les dades dels consums dels establiments anteriors i posteriors
al començament de la utilització del Kit d’ambientalització per comprovar la
disminució dels consums.

Més informació
(enllaç):

Beneficis esperats:

www.gremipabcn.com
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5, 5.3

Persona o àrea responsable:

Direcció Sr. Francesc Vidal

Recursos humans i/o econòmics:

Personal del Gremi

Calendari d’execució previst:

Anual

Observacions:
Indicador/s:

Nombre d’agremiats adherits a la campanya.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Eficiència energètica

Nombre d’agremiats
adherits
Mesures aplicades

Consum responsable

Nombre agremiats adherits

Bosses de roba

Nombre d’agremiats
adherits
Reducció de bosses de
plàstic

Kit d’ambientalització

Nombre d’agremiats
adherits

Valor actual
Data: des.-18

Valor esperat al
cap d’un any:

20

30

Reducció d’un
10% de consum

20% menys de
consum
Segons
comerciants i
consumidors

80

100

10% menys

20% menys

Indeterminat

50

Indeterminat

6

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
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