PLA D’ACCIÓ
B+S

GREMI DE FLEQUERS DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA
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1. Dades de l’organització
Nom:

GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Breu descripció:

El Gremi és una entitat sense ànim de lucre que té com objectius, entre d’altres,
la representació i defensa els interessos econòmics, socials, culturals i
professionals dels seus afiliats en els seus aspectes generals, comuns i
específics i, especialment davant l’administració i les organitzacions de
treballadors. Duu a terme activitats de promoció i defensa de la cultura del pa,
l’impuls de la innovació i la modernització empresarial, l’assessoria jurídica,
econòmica, fiscal i laboral, la formació professional, l’assistència
administrativa, empresarial i legal, així com aquells serveis que puguin ser
d’interès per als associats.

Dades de contacte:

secretaria@gremipa.com

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

7/2/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
El Gremi vol contribuir a fer possible un comerç de proximitat sostenible i un consum responsable.
En aquest sentit, s’intenta conscienciar de la necessitat de reduir l’ús d’aquestes bosses de plàstic en
l’empaquetatge. Es promou la utilització en els comerços d’ús de bosses reutilitzables i biodegradables
i l’ús de bosses de paper.
Es fomenta el consum de productes panaris artesanals de qualitat, com a garantia d’una dieta
saludable.
Igualment, es facilita als flequers la informació que cal donar als consumidors sobre els al·lèrgens, ja
que les reaccions al·lèrgiques i les intoleràncies davant de determinats aliments constitueixen un
problema de salut que va en augment.
Data de publicació del Pla d’acció:

13 de juny de 2018

Vigència del Pla d’acció:

Fins a 31 de desembre de 2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

Pla d’acció 2017

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
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Conscients de la necessitat de reduir els residus plàstics i fer un consum responsable en els comerços
del sector, des del Gremi es treballa per tal de:
- Reduir l’excés de bosses de plàstic.
- Promoure la utilització de bosses de paper i reutilitzables mitjançant accions informatives
periòdiques.
- Continuar facilitant informació als agremiats pel que fa a la normativa vigent sobre la
prohibició del lliurament gratuït de les bosses de plàstic, per assegurar que es fa el seu
cobrament.
- Fomentar del consum dels productes artesanals de qualitat.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Fomentar el consum responsable i l’ús racional dels recursos:
-

Incentivar la reducció de residus plàstics tant per part de comerciants com dels consumidors.

-

Treballar per a una major sensibilització del sector.

-

Fomentar l’ús de bosses de paper i/o material reciclable o biodegradable.

-

Promoure el consum de productes artesanals de qualitat.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Zero bosses de plàstic
Objectius:

-

Ús de bosses reutilitzables i reciclables.
Reducció de residus plàstics.
Compliment de la normativa en
matèria de cobrament de les bosses de
plàstic.

Breu descripció:

-

Promoure la utilització de bosses reutilitzables i de paper.

-

Foment de la reducció d’embalatges plàstics.

-

Continuar informant sobre la obligatorietat de cobrament de les bosses i
facilitar cartells per als establiments.

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, 5.3

Persona o àrea responsable:

Departament de Secretaria del Gremi

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos del Gremi

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerciants adherits
Nombre de comerços que entreguen bosses reutilitzables o de paper.
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5.2 Nom de l’actuació: Consum responsable
Objectius:

Increment del consum de productes panaris
artesans com a garantia de salut i qualitat, tot
conscienciant al públic de la importància de
consumir productes saludables.

Breu descripció:

Foment de productes de fleca artesans de qualitat, com a garantia d’una dieta
saludable.

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

Persona o àrea responsable:

Departament de Secretaria del Gremi

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos del Gremi

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerciants adherits
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5.3 Nom de l’actuació: Informació al consumidor
Objectius:

Informació als consumidors sobre la presència
d’ingredients al·lèrgens en els productes que
s’expenen en els establiments flequers.

Breu descripció:

Millorar la informació a la clientela de les fleques sobre la presència d’al·lèrgens
en els productes panaris i de brioixeria. Confecció de fitxes de productes i cartells
informatius per a un òptim servei al consumidor.

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:
5.2

Persona o àrea responsable:

Departament de Secretaria del Gremi

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos del Gremi

Observacions:

Indicador/s:

Nombre de comerciants adherits
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Zero bosses de plàstic 2018.
Fomentar la utilització de bosses reutilitzables o
de paper.

Indicador
Nombre de comerços adherits
Nombre de comerços que entreguen
bosses reutilitzables o de paper.

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

100

Consum responsable

Nombre de comerços adherits

Indeterminat

Informació al consumidor

Nombre de comerços adherits

Indeterminat

Estat actual
Data:12 de juny
de 2018
Segons criteri de
Comerciant i
consumidor
Segons criteri de
comerciant i
consumidor
Segons criteri de
comerciant i
consumidor

1r any
Data:31 de
desembre de 2017

2n any
Data:

2

2

1
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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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