PLA D’ACCIÓ
B+S
GREMI DE PEIXATERS DE
CATALUNYA

1. Dades de l’organització
Nom:

GREMI DE PEIXATERS DE CATALUNYA

Breu descripció:

El Gremi de Peixaters de Catalunya, és una organització d’àmbit autonòmic, sense
ànim de lucre, constituïda per temps indefinit i amb domicili social a Barcelona.
Els seus afiliats son peixaters i peixateres dels Mercats Municipals i botigues de reu de
Catalunya i es va fundar fa 79 anys.
La seva finalitat es representar, defensar i promocionar els interessos dels seus
afiliats; professionals, laborals, econòmics, socials i cultuals, tan individual com
col·lectius que li son propis
I mantenir els contactes necessaris, tractant-se amb altres organitzacions afins de
qualsevol àmbit territorial, amb el fi de prestar-se mútua col·laboració en matèria
professional que redundi en benefici de l’associació i dels seus afiliats/des.

Dades de contacte

CL MUNTANER NÚM. 81 2n - 08011 BARCELONA
93 323 64 12
gremi@gremipeixaters.cat
www.gremipeixaters.cat

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

divendres, 26 / maig / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
L’elaboració del Pla d’Acció parteix com una continuïtat dels plans anteriors. Volem seguir fomentant el
consum responsable i les bones practiques a les peixateries com a comerç de proximitat.
Data de publicació del Pla d’Acció:

11/06/2019

Vigència del Pla d’Acció:

31 de desembre de 2020.

Pla o plans d’acció anteriors:

Pla d’acció 2017 i Pla d’acció 2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
El Gremi de Peixaters de Catalunya aposta pels objectius d’un desenvolupament sostenible.
En els anys anteriors la seva prioritat va ser fomentar les bosses i envasos reutilitzables a les nostres
peixateries de Barcelona.

1

Propòsit principal del Pla d’Acció:
Aquest any seguint les mateixes premisses, donem suport a l’equip de Barcelona + Sostenible fomentant
la utilització a les nostres peixateries del KIT D’AMBIENTALITZACIÓ, que té com objectiu la reducció del
consum de recursos.
Per altre banda, i tractant-se del nostre Gremi , volem fomentar el CONSUM DE PEIX DE TEMPORADA, per
respectar el medi ambient, valor econòmic i aportació nutricional.

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

KIT D’AMBIENTALITZACIÓ – FOMENTAR L’ESTALVI
D’ENERGIA

Objectius d’aquesta
actuació:

La reducció del consum de recursos a
través de l’ambientació dels espais de
treball a les nostres peixateries.

Breu descripció:

L’ambientalització es fa a traves d’adhesius que contenen missatges breus i directes
per incentivar bones pràctiques a l‘hora de consumir aigua, energia i materials entre
les persones que hi treballen.
També hi hauran cartells enfocats a la prevenció de l’ús de bosses de plàstic i
correcta gestió dels residus.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.gremipeixaters.cat
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

d’innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 i 5.3
Persona o àrea responsable:

Olga Domènech – Administració i atenció a l’agremiat.

Calendari d’execució previst:

2019

Recursos humans i/o econòmics:

Personal i Junta directiva del Gremi de Peixaters de Catalunya

Observacions:
Indicador/s:
Nombre de peixateries adherides a la iniciativa.
Nombre de Kits d’ambientalització repartits.

2

2. Nom de l’actuació:

COMPREM PEIX DE TEMPORADA

Objectius d’aquesta
actuació:

Promoure a les nostres peixateries, els
beneficis de comprar peix
de
temporada: es millora l’aportació
nutricional, respectant els cicles de
reproducció animal, i com que hi ha
major oferta es poden adquirir a un preu
molt mes assequible.

Breu descripció:

Per poder promoure el PEIX DE TEMPORADA, repartirem a les nostres peixateries
uns pòsters per penjar al local, on figuren els dibuixos del peixos de les nostres
costes, i en els que també es marquen els mesos que són la seva temporada més
beneficiosa de consum.
A més, el propi agremiat/da, podrà informa verbalment , quin es el peix del mes,
valorant la seva aportació nutricional i el preu mes econòmic.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.gremipeixaters.cat
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

d’innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.3, 5.4

Persona o àrea responsable:

Olga Domènech – Administració i atenció a l’agremiat

Calendari d’execució previst:

2019

Recursos humans i/o econòmics:

Personal i Junta Directiva del Gremi de Peixaters de Catalunya

Observacions:

Indicador/s:
Nombre de peixateries adherides a la iniciativa.
Nombre de Cartells de Peix de Temporada repartits.
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: maig-2019

Número d’agremiats
Kit d’ambientació – fomentar l’estalvi
d’energia

Comprem peix de temporada

adherits
Kits repartits
Número d’agremiats
adherits
Pòsters repartits

Valor esperat al
cap d’un any:
85% agremiats

50%
50%
50%
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adherits
100% kits repartits
90% agremiats
adherits
100% pòsters
repartits.

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
El nostre Gremi, col·labora amb:
• PIMEC COMERÇ
• FEDEPESCA.- Associació Nacional de Peixateries d’Espanya
• ADEPESCA.- Associació de Peixaters de Madrid i la seva Província.
• CÀTEDRA OCEANICA - UNIVERSITAT DE GIRONA.
Les àrees són diverses: etiquetatge, reducció de bosses, formació, La Pescaderia en Verde, Estudis Marins
per a la protecció de les especies marines, etc.
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