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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Gremi de Flequers de Barcelona 

  

Breu descripció: El Gremi de Flequers de Barcelona és una organització que representa els interessos 
dels professionals del sector de la fleca de Barcelona y 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, whatsapp i atenció telefònica a tots els agremiats la informació dels plans 
previstos per part del Gremi. Es publicarà a la web informació relativa als nostres plans d’acció.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 12 / maig / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins el 31 de desembre de 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’acció 2017, Pla d’acció 2018 i Pla d’acció 2019-2020 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Hem 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: 

Aconseguir el màxim nombre d’agremiats implicats en les actuacions proposades, tant en les accions de 
continuïtat com en les noves accions.  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1442.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_gremiflequersbarcelona_2018.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_g.flequersbarcelona_2019.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Reducció bosses plàstic 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Us de bosses reutilitzables i reciclables, 
reducció de residus de plàstics. 
Promoció i utilització de bosses 
reutilitzables de paper i de roba 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció:  Incentivar la reducció de residus de plàstic, fomentar l’ús de bosses de paper , de 
roba i de material reutilitzable.   

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

5.8, 5.3  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Direcció Sr. Francesc Vidal 

  

Calendari d’execució previst: Bianual 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal del Gremi 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’agremiats adherits a la campanya.  

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: 
Certificat de manipulació d’aliments i 

prevenció de riscos laborals 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Garantir que el treballador que obté el 
certificat, tingui els coneixements, les 
habilitats i les aptituds per desenvolupar 
la seva activitat professional.  

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Adquirir els coneixements necessaris, habilitats i bones pràctiques de manipulació en 
els diferents processos d’elaboració, garantint una bona seguretat alimentaria al 
consumidor. Dins d’aquests cursos i els cursos per dependentes que impartim, es 
realitza una introducció per conscienciar als treballadors sobre la sostenibilitat.    

 

 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.gremipabcn.com 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

 5.2  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament de formació 

  

Calendari d’execució previst: Bianual 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal del Gremi 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de formacions i assistents a la formació 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: Promoció producte artesà 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Difondre i promoure el pa artesà en el 
comerç de proximitat. 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. Activitats: concurs Lloguet, 
concurs Pa de Sant Jordi, activitats Dia Mundial del Pa, Berenar per les festes de La 
Mercè, etc.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.gremipabcn.com 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

5.2, 5.4  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Direcció Sr.  Francesc Vidal 

  

Calendari d’execució previst: Bianual 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal del Gremi 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’agremiats adherits a la campanya i assistents a les activitats.  

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: Malbaratament alimentari 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el malbaratament alimentari als 
forns.  

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Per tal d’ajudar a reduir el malbaratament alimentari proposem contactar amb 
diferents organitzacions,  entitats socials per donar el pa excedent dels establiments 
dels nostres agremiats. adherir-se a plataformes com per exemple Too Good To Go.  

 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.gremipabcn.com / www.toogoodtogo.es    

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

5.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Direcció Sr.  Francesc Vidal 

  

Calendari d’execució previst: Bianual 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal del Gremi 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’agremiats adherits a la campanya i assistents a les activitats.  

  

http://www.gremipabcn.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Nom de l’actuació: Reducció de consum energètic  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millorar el rendiment energètic. 
Fomentar estratègies d’estalvi i 
eficiència energètica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Oferir tallers i cursos gratuïts per fomentar estratègies d’estalvi d’energia.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.gremipabcn.com 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
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 

  

Calendari d’execució previst: Bianual 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal del Gremi 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’agremiats adherits a la campanya i assistents a les activitats.  

  

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: maig-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Reducció bosses plàstic 
Nombre d’agremiats 
adherits a la campanya 

10% menys 20% menys 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Certificat de manipulació d’aliments i 
prevenció de riscos laborals 

Nombre de formacions i 
assistents a la formació 

Indeterminat Segons assistents 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Consum responsable 
Nombre d’agremiats 
adherits a la campanya i 
assistents a les activitats 

Indeterminat 
Segons 
comerciants i 
consumidors 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Malbaratament alimentari 

Nombre d’agremiats 
adherits a la campanya i 
assistents a les activitats.  
 

Indeterminat 
Segons agremiats 
adherits 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Reducció de consum energètic 
Nombre d’agremiats 
adherits a la campanya i 
assistents a les activitats. 

Indeterminat 
Segons agremiats 
adherits 
 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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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 

Consell de Gremis 

 

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

