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1. Dades de l’organització 
 

Nom: GREMI DE PASTISSERA DE BARCELONA  

  

Breu descripció: El Gremi de Pastisseria de Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que vetlla pels 
interessos de tots els agremiats en la defensa del seus interessos professionals, 
representar-los, si escau davant qualsevol organisme oficial i cobrint les diferents 
necessitats que requereixin.  

 

 

 
 

Dades de contacte 
 

Carrer Comtal, 32 2-2a, 
 

 
 

93 317 39 98  
 

 
 

gremi@pastisseria.cat 
 

 
 

www.pastisseria.cat 
 

  

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

Dijous, 20 d’abril de 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

La Junta Directiva del Gremi junt amb els seus propis serveis professionals, analitza els punts febles  dels 
nostres establiments i partint dels objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, 
concretà objectius factibles i assolibles que podran millorar,  si assoleixen aquest objectius, les nostres 
pastisseries agremiades.  
  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimecres, 19 / maig / 2021 

  

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

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 

Pla d’acció 2017-2018-2019/2020 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Potenciar un comerç just, responsable , sostenible i saludable, implicant els agremiats amb les accions que 
es realitzin a través de la nostra organització. 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Fer un ús responsable de les eines que tenim al nostre abast per anar assolint els compromisos per una 
ciutat més sostenible, contribuint a resguardar l’entorn i fomentar la consciència de sostenibilitat en 
clients, proveïdor i empleats.  

  

mailto:gremi@pastisseria.cat
http://www.pastisseria.cat/
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/1421.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1421.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_g.pastisseria_2019.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Envasos, safates i embolcalls més sostenibles  
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure, difondre  i fomentar l’ús 
d’envasos, safates i embolcalls més 
ecològics.  

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Transmetre a través dels canals de comunicació interna, correus electrònics , canal 
de WhatsApp, butlletí quinzenal i xarxes socials,  la informació necessària,  
acompanyant  tant agremiats com proveïdors a compartir un esforç comú per 
preservar el medi ambient, utilitzant cada vegada més envasos, safates i embolcalls 
biodegradables, compostables.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Millora  

  

   

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

5.4 – 5.8  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: GREMI DE PASTISSERIA DE BARCELONA  

  

Calendari d’execució previst: 2021 – 2021  

  

Recursos humans i/o econòmics: Secretaria del Gremi  

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’agremiats adherits.  

 

 

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 SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ  

I CONTROL D’ALIMENTS 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Garantir que el participant que obté el 
certificat, té 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. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.pastisseria.cat 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

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

3.5 5.2 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Assessoria d’Higiene Alimentària – SAIA  

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gremi de Pastisseria de Barcelona 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Assistents a la formació  
Nombre de formacions  

 

 
 

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: KIT D’AMBIENTALITZACIÓ  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure i incentivar les bones 
pràctiques per la reducció del consum 
de recursos amb el kit 
l’ambientalització de Barcelona + 
Sostenible.  

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Difusió i foment del kit d’ambientalització de Barcelona Sostenible als espais de 

treball de les pastisseries, i dels locals de la mateixa entitat amb adhesius que 
contenen missatges breus i directes que incentivant les bones pràctiques a l’hora de 
consumir aigua, energia i materials entre les persones que hi treballen,  els clients i 
visitants.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-
sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

 4.5 – 4.10- 5.3 – 9.6 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: GREMI DE PASTISSERIA DE BARCELONA  

  

Calendari d’execució previst: 2021 – 2022  

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal de l’entitat  

  

Observacions: 

El Gremi hi farà difusió pels seus mitjans digitals,  seguin amb 
el consum responsable de reducció de paper. 

 

Indicador/s: Nombre d’establiments adherits. 
 
 
 
 

  

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: ¡PARTICIPA! 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

La base d’una bona informació és el 
camí a una millor infraestructura de 
sostenibilitat social, ambiental, 
econòmica. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Potenciar la participació dels nostres agremiats amb l’ampli ventall de tallers, 
sessions i formació continuada que ofereix Barcelona + Sostenible per anar adquirint 
els coneixements necessaris per porta a terme accions que faran que els nostres 
establiments refermin en el seu compromís amb la sostenibilitat. 

 

 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/activitats 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

4.10 -5.3- 7.2- 9.1 –  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de comunicació del Gremi de Pastisseria 

  

Calendari d’execució previst: Continuada  

  

Recursos humans i/o econòmics: Publicació I difusió al  butlletí  

  

Observacions: 

El Gremi hi farà difusió pels seus mitjans digitals,  seguin amb 
el consum responsable de reducció de paper. 

 

 

Indicador/s:  

Nombre d’establiments agremiats  
 
 
 

  

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: MALBARATAMENT ALIMENTARI  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Mobilitzar diferents accions per prevenir 
el malbaratament alimentari dels 
excedents dels productes al final del dia.  

 

  

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Promoure, donar suport i recerca orientada a l’aprofitament dels aliments, facilitant 

la informació per la donació dels productes a entitats d’acció social o col·lectius 
desfavorits.  
Treballar amb empreses que a través de les seves apps ajuden els establiments a 
reduir aquests excedents.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

5.7 -                                                                                    

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Secretaria del Gremi de Pastisseria  

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gremi de Pastisseria de Barcelona  

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre de pastisseries  

 

  

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

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Compromesos amb el medi ambient, 
apostar i promoure l’ús d’una energia 
neta, renovable i no contaminant 
d’origen 100% renovable.   

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Treballem per oferir els establiments associats,  eines i recursos per donar resposta i 
solucions  cap a un consum eficient, responsable i d’energia verda renovable. 
En aquest sentit el Gremi de Pastisseria i en col·laboració amb l’empresa Esmiluz 
Energia donem suport i ajudem amb la gestió als establiments associats.   

 

 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.esmiluzenergia.com  

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

4.5 - 8.5 -10.4  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Secretaria del Gremi de Pastisseria de Barcelona   

  

Calendari d’execució previst: 2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Personal del Gremi  
Esmiluz Energia  

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre de pastisseries  

  

http://www.esmiluzenergia.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. 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. 

Envasos, safates i embolcalls més 
sostenibles  

Nombre de pastisseries  0 55% 

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 seguretat alimentària: 
Manipulació i control d’aliments 

Assistents a la formació  
Nombre de formacions  

47% 65% 

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

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

Kit d’Ambientalització 
Nombre de pastisseries  
 

0 
25% 

 

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

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

¡Participa! Nombre de pastisseries  0 25% 

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 de pastisseries 0 45% 
Feu clic per 
escriure text. 

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

Energia verda Nombre de pastisserie 0 25%   
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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 

- REIR Recursos Educatius per la Infància en Risc  
- Associació de Donants de Sang de Barcelona – Sant Pau  

 

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

