PLA D’ACCIÓ
B+S
Gremi de Restauració de
Barcelona

1. Dades de l’organització
Nom:

Gremi de Restauració de Barcelona

Breu descripció:

El Gremi de Restauració de Barcelona és l’interlocutor del sector davant les
administracions públiques i la resta d’actors públics i privats. La seva missió és
defensar els interessos empresarials dels restauradors. Així mateix, l’entitat ofereix als
agremiats tota mena de formació, productes i serveis necessaris en el dia a dia del
sector.

Dades de contacte

Gran Via de les Corts Catalanes, 481 baixos
933018891
info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com

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

dimecres, 24 / maig / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
El Gremi cada any fa reunions internes amb el personal per saber les inquietuds i necessitats dels
restauradors, i un cop fet això, ens hem reunit amb diferents empreses que ens poden ajudar a
implementar els plans d’accions proposats i estan molt implicades en sostenibilitat
Data de publicació del Pla d’Acció:

dimecres, 12 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

31/12/2020

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 treballa per trobar les millors eines i mesures, per implicar i conscienciar al sector de la
restauració. Per tant, aquest any 2019 hem considerat oportú continuar un any més amb l’eficiència
energètica i proposar noves accions com reduir el consum de les canyetes de plàstic, formar als
restauradors per fer una correcta gestió dels residus i oferir un kit d’ambientació per incentivar les bones
pràctiques de consum d’aigua, energia i materials.
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Propòsit principal del Pla d’Acció:
El propòsit principal és aconseguir conscienciar als restauradors amb diferents plans d’acció.
Amb l’acció sobre la reducció del consum de canyetes de plàstic volem assessorar als restauradors perquè
comencin a reduir al consum o el substitueixin per alternatives que hi ha al mercat.
Pel que fa a l’acció d’eficiència energètica volem conscienciar sobre la necessitat de gestionar els consums
de manera responsable, identificar quins establiments poden tenir estalvi d’energia i així implementar les
mesures oportunes.
Amb la formació per la correcta gestió dels residus i amb el Kit d’ambientació incentivarem les bones
pràctiques.

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

Eficiència energètica als associats al Gremi de
Restauració de Barcelona 2019

Objectius d’aquesta
actuació:

Ampliar l'abast de les dades recollides
en el pla de l'any anterior i avançar en
les mesures d'eficiència energètica en
els establiments que van començar a
implementar-ne a partir del pla anterior
a través de la recollida de dades de
consum dels associats que s'acullin al pla
i monitorització del consum als locals
amb consums elevats i potencial
d'estalvi suficient (+20%) per oferir un
pla de mesures de millora finançat amb
part de l'estalvi assolit

Breu descripció:

A partir de la factura elèctrica i les dades bàsiques del local, JustaEnergia,
col·laborador del Gremi de Restauració de Barcelona en matèria de gestió
energètica, avaluarà la capacitat d'estalvi de l'establiment.
Es farà una visita a aquells establiments on l’estudi fet a partir de la factura i les
dades bàsiques del local mostri que hi ha un potencial d’estalvi per sobre del 20%,
amb la finalitat de detectar-hi consums ineficients i definir les mesures de millora
necessàries i un calendari d’actuació per tal que les despeses quedin cobertes amb
part de l’estalvi assolit.
Entre aquestes mesures, a tall d’exemple, hi podríem trobar la monitorització de la
instal·lació, l’optimització de l’aire condicionat (temperatura i hores de
funcionament), la identificació dels equips que generen més consum, etc.
Els resultats del pla de mesures en establiments on no es faci monitorització
continuada s’avaluaran a partir de les factures mensuals de consum elèctric
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Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.justaenergia.com
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 i 10.2

Persona o àrea responsable:

JustaEnergia: Lluís Vicente - Tel 934 989 921

Calendari d’execució previst:

2019-2020
1 assessor energètic, 1 gestor de tràmits, 1 enginyer
tècnic, suport en àrees centralitzades (direcció,
comunicació, equips tècnics de camp, finances...) Les
gestions realitzades per assolir els objectius de reducció
de consum es finançaran de la següent manera:
Optimització de factures

Recursos humans i/o econòmics:

16,6% de l'estalvi assolit el primer any després de
l'optimització. Equival a l'estalvi de dos mesos.
Monitorització: visita a l'establiment per fer inventari i -si
s'escau- monitorització.
16,6% addicional de l'estalvi assolit en la Fase 1 per la
realització de l'auditoria, a facturar a partir del segon
mes
16,6% de l'estalvi demostrat el primer any després de l'aplicació de
mesures d'estalvi sense inversió proposades a partir de l’auditoria

Observacions:

Indicador/s:
-

Número de factures rebudes
Estalvi potencial
Estalvis assolits en un any
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Millor Sense Canyeta

2. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

Reduir l’ús de canyetes plàstiques d’un
sol ús a la restauració de Barcelona

Breu descripció:

Campanya per reduir l’ús de canyetes plàstiques a la restauració. Assessorament als
establiments, donant eines senzilles estratègiques de canvi de comportament per a
la reducció de l’ús de les canyetes. Els membres de la xarxa estaran inclosos en el
mapa de la campanya, se’ls hi donarà visibilitat a les xarxes socials com a entitats
responsables, i entraran a formar part de la xarxa, on es compartiran bones
pràctiques de reducció de residus.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.millorsensecanyeta.com
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

d’innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.8

Persona o àrea responsable:

Camila González Arango

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

1 coordinadora, equip de voluntaris

Observacions:

Indicador/s:
-

Número d’interessats,
Trucades o visites realitzades als establiments agremiats
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3. Nom de l’actuació:

Siresa: formació gestió de residus

Objectius d’aquesta
actuació:

Formar als restauradors i als seus
treballadors per a que gestionin bé els
residus a l’establiment

Breu descripció:

Breu introducció de la legislació vigent sobre residus. Programes i iniciatives
relacionades amb la reducció de residus. Obligacions dels productors i/o generadors
d’aquests; funcionament de les inspeccions.
Tipologia de residus que es generen; com els han de gestionar en cada cas concret
depenent de la ubicació de l’establiment dins de la ciutat. Serveis i sistemes de
recollida de la ciutat. Punts verds.
Finalment, s’explica què es fa amb cada un dels residus que es generen. Tractament i
destí final.
Per tal de completar la informació, Siresa entrega uns dossiers als establiments.
Dos formats de formació: Visita o Xerrada.
Visita : La visita es fa amb el responsable i/o propietari de l’establiment. Té una
durada de 30-45 minuts i s’expliquen tots els punts anteriors i s’inclou la part de
fiscalitat. També s’aprofita la visita per veure tots els punts de l’establiment on es
generen residus. Aquesta observació permet veure si la distribució dels cubells i la
separació és correcte, i així poder assessorar per millorar la situació.
Xerrada: Aquesta modalitat està encarada bàsicament als treballadors de
l’establiment. Té una durada de 45 minuts – 1 hora i s’expliquen tots els punts abans
mencionats. Amb aquest tipus de formació es busca que el treballador exposi els
dubtes i les dificultats amb les que es troba a l’hora de separar els residus. D’aquesta
manera, es posen en comú aquestes problemàtiques i es poden resoldre entre tots.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.9 i 5.10
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Persona o àrea responsable:

Edgar Alemany o Gemma Álvarez T.93 238 93 50
formacio@siresa.cat

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Formadors Siresa

Observacions:

Indicador/s:
-

Número de formacions realitzades als establiments agremiats

4. Nom de l’actuació:

KIT D’AMBIENTALITZACIÓ

Objectius d’aquesta
actuació:

Oferir un kit d’ambientalització per
incentivar les bones pràctiques respecte
a diferents consum. L’ambientalització
es fa a través 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 i els visitants
puntuals.

Breu descripció:

El Kit d’ambientalització de Barcelona + Sostenible és un recurs disponible per als
membres de la Xarxa Barcelona + Sostenible que té com a objectiu la reducció del
consum de recursos a través de l’ambientalització dels espais de treball tant si són
locals comercials com oficines.
L’ambientalització es fa a través 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 i els visitants puntuals. Aquests adhesius s’hauran
d’enganxar en llocs estratègics per tal que tinguin més efecte.
El gremi facilitarà informació i lliurarà els kits als agremiats per fomentar aquest
estalvi als seus establiments mitjançant la col·locació dels adhesius del kit lliurat.
L’acció es planteja per als anys 2019 i 2020: L’any 2019 les empreses que s’adhereixin
poden recollir els consums elèctrics i d’aigua abans d’instal·lar el kit i al cap d’un any
(2020) fer l’estudi comparatiu.
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Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

innovació

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

Persona o àrea responsable:

Equip comercial

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Adhesius que facilitarà l’Ajuntament de Barcelona

Observacions:

Indicador/s:
-

Número d’agremiats que sol·licitin aquests adhesius
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador
Anàlisi de les factures
rebudes

Eficiència energètica als associats al
Gremi de Restauració de Barcelona

Millor sense canyeta

Siresa: Formació gestió de residus

Kit d’ambientalització

Percentatge estalvi potencial
Pla de mesures amb
inversions que es financen
amb part dels estalvis.
Estalvis assolits en un any
Número d’interessats,
trucades o visites realitzades
als establiments agremiats
Número de formacions
realitzades als establiments
agremiats
Número d’agremiats que
sol·licitin aquests adhesius

Valor actual
Data: juny 2019

Valor esperat al
cap d’un any:

Valor
assolit
Data 1r
any:

½ adherits

En procés

1/2

1/2

1/2 establiments
poden tenir +20%
estalvi potencial

En estudi

1/4

1/4

+20%kk el primer
any

Per iniciar

+20%

+30%
acumulat

16 establiments
adherits

100 establiments
adherits

0

100

0

100

8

Valor
assolit
Data 2n any:

Valor
assolit
Data 3r 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
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