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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: Gremi de Jardineria de Catalunya  
 
Breu descripció: El Gremi neix davant la necessitat de constituir una associació professional que 
representi a les empreses com a col·lectiu, i que a la vegada permeti intercanviar experiències i 
conèixer altres empreses del sector. La seva finalitat és la de representar, defensar i promoure els 
interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels seus afiliats davant 
l’Administració i els agents socials. 
 
Dades de contacte: Santi Caballero. Secretari Tècnic.  650030399 
 
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:  
7 de febrer de 2017 
 
 
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració: Aquesta acció està dins dels acords de l’Acord  
signat pel Gremi i l’Ajuntament l’any 2009.  Un dels problemes detectats a la ciutat era el poc 
control de les restes vegetals derivats  de la poda així com l’alt cost pels ciutadans  que els 
generaven. A les reunions territorials sorgeix la qüestió de gestionar els residus vegetals a la ciutat 
de Barcelona i que es pot fer com a Gremi. Es va parlar amb els socis que generaven aquest tipus 
de residus per detectar el problema clau. . Alguns els portaven a centres de fora de la ciutat amb 
un cost important de transport i d’altres que si utilitzaven els punts vers tenien problemes de 
descàrrega i un cost elevat.   D’aquí la proposta de racionalitzar la gestió dels residus de poda 
generats a Ciutat. Inicialment eren 28 amb NIF a Barcelona que ens van plantejar, en l’actualitat 
son 37.  Encara  teníem  uns 20 socis detectats que generaven residus vegetals i els portaven a 
planter de gestió de fora amb un increment de costos per temes de gestió i transport.  Una vegada 
tractat aquest problema, en l’actualitat comptem amb 30 socis de fora e Barcelona que gestionen 
els residus al seu lloc d’origen. Es va crear uns protocols d’utilització de les identificacions i dels 
materials i quantitats a portar als Punts Verds i hores d’ara hem tingut molt pocs problemes 
reportats pels socis.   
Parlem del 21% del socis. El sistema de comunicació entre el soci i el Gremi es del de reunions 
territorials periòdiques però bàsicament el mail i el telèfon. El seguiment es semestral encara que 
les altes i baixes de nous usuaris dels Punts Verds es en el moment de la gestió de les mateixes.  
 
 
Data d’aprovació del Pla d’acció: Junta Directiva del Gremi 22 de maig de 2017  
 
Vigència del pla d’acció:  31 de desembre de 2017,   revisable anualment.  
 
Personal implicat: El Gremi. els seus socis de la ciutat de Barcelona i els socis de fora de la 
ciutat amb clients a Ciutat 
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3. DIAGNOSI 
 

Detectat un problema de la gestió integral de les restes de material vegetal provinents de la poda  
en domicilis privats  de la ciutat. Aquest es un material de poc pes amb un volum destacable que 
els jardiners o be transporten fins centres autoritzats amb un cost elevat  o be es deixaven a les 
brigades de neteja que no podien retirar. També era un problema considerar-los com residus 
quan es poden processar i generar d’altres subproductes com substrats. 
 
Per jardiners de fora de la ciutat amb clients privats a Barcelona també eren un problema  ja que  
igualment tenien que transportar volum  i  no pes a plantes gestores  de residus normalment fora 
de la ciutat. Tant per uns com pels  altres, els costos s’havien  d’aplicar als seus clients quan 
aquests ja paguen els seus impostos a Barcelona i les restes vegetal són de la ciutat. Per tant,  
tenien que tornar a pagar per la seva gestió i transport.   
 
Tanmateix  s’ha detectat un consum  elevat  aigua  per desconeixement del material vegetal als 
jardins, espais i balcons  i les seves  necessitats hídriques. També existeixen deficiències a l’ús  
del reg automàtic ja que molts instal·lacions de reg no tenen en compte les variacions del clima 
com les pluges. 
Aquest problema es dona per tres motius: 1) instal·lacions per control de reg inexistents o bé 
obsoletes, 2) per manca de coneixements de l’usuari/propietari y 3) per la poca professionalitat 
normalment de intrusos al sector amb poca o nul·la  formació.   
  
 
 
4. FINALITAT 

 

1.- Eliminació residus de restes de material vegetal provinent de poda i neteja dels jardins i espais 
d domicilis i espais verds públics  així com intentar reconduir la gestió dels residus  fora de control.   
 
2.- Reducció consum aigua de reg utilitzant material vegetal més sostenible i instal·lacions que 
regulin els consums   
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: Gestió de restes de material vegetal procedent de poda i neteja de 
jardins i espais verds    

Objectiu/s:  
Identificar l’origen dels residus vegetals. 
Utilització de les plantes de recollida i gestió de residus de la ciutat.  
Eliminar part del transport d’aquest residus amb l’aportació de fums dels vehicles incrementant la 
contaminació. 
Reducció de despeses per dur a terme la correcte gestió. 
Sempre que sigui possible, eliminar residus de restes vegetals fora de control.   
 

Breu descripció: 
Els jardiners socis del Gremi  treballarà per la reducció i la identificació dels residus de material 
vegetal generats per treballs de jardineria a Ciutat que es lliuren als  Punts Verds. Amb la 
reducció de transports els materials, també s’espera la reducció d’aportació de  fums a la 
contaminació de Barcelona.  
 
 
Beneficis esperats: 
 
X Ambientals        
X Socials     
X Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
_  de millora 
X de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.9., 5.10. 
 
 
Persona o àrea responsable: Santi Caballero 
 
Calendari d’execució previst:  Tot  l’any i amb continuïtat  anual 
 
Recursos humans i econòmics: Gremi i socis de Barcelona  ciutat així com els autoritzats de 
fora de Barcelona amb clients a Ciutat 
 
Observacions: Actualment els socis autoritzats utilitzen les Targetes Verdes per utilització dels 
Punts Verds segons  l’Acord Cívic signat l’any 2009 
 
Indicador/s: Número de socis que utilitzin el servei 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:  Control dels socis que utilitzen els punts verds, 
actualment 67 targetes verdes lliurades. 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: Reducció consum aigua de reg 

Objectiu/s:  
Reducció consum aigua: 
A les plantacions noves  tenir en compte el tipus de material vegetal adaptat al clima mediterrani. 
Assessorament per un correcte manteniment del material vegetal  
Instal·lació, sempre que sigui possible, de reg controlat. 
 
 

Breu descripció:  
Els jardiners aconsellaran espècies de planta sostenible adaptada  al clima mediterrani sempre en 
funció de la seva ubicació al jardí o espai ja sigui a domicili privat o espai verd públic. Igualment 
es recomanarà la instal·lació de sistemes de reg eficients. 
 
 
Beneficis esperats: 
 
X Ambientals        
X Socials     
X Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
X  d’innovació 
_  de millora 
-  de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
1.8., 1.9., 1.10., 4.5. i 10.6. 
 
 
Persona o àrea responsable: Santi Caballero 
 
Calendari d’execució previst: Tot  l’any i amb continuïtat  anual 
 
Recursos humans i econòmics: Gremi i socis de Barcelona  ciutat així com els autoritzats de 
fora de Barcelona amb clients a Ciutat 
 
Observacions:  
 
 
 
Indicador/s: Nombre d’agremiats que s’adhereixen a l’actuació 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: El 10% 
 
 
 
 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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6. AVALUACIÓ 

 
Indicadors de seguiment 
Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 
 

Actuació Indicador 
Valor esperat de 
l’indicador al cap 

d’un any 
Estat actual 1r any 2n any 

Gestió de restes de material vegetal 
procedent de poda i neteja de jardins i 

espais verds 
Número de socis que utilitzin el servei Control dels socis que 

utilitzen els punts verds 

67 targetes 
verdes a 
agremiats 

  

Reducció consum aigua de reg Nombre d’agremiats que s’adhereixen 
a l’actuació El 10% 0   
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7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 
Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen 
el 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 10.1
0 

 
 
8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA  

CONFEDERACIÓ D’HORTICULTURA ORNAMENTAL DE CATALUNYA:  
• Moviment Viles Florides. (reconeixement de les accions en pro dels verd als municipis)  

 
 
 
 
9. OBSERVACIONS 

 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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