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1. Dades de l’organització 
Nom: GREMI DE PASTISSERIA DE BARCELONA  

  
Breu descripció: El Gremi de Pastisseria de Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que vetlla pels 

interessos de tots els seus agremiats en la defensa dels 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 / abril / 2017 
 

2. Dades del Pla d’Acció 

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

Continuant amb el compromís iniciat el 2017 el Gremi continuarà treballant amb el procés dels plans 
d’acció proposats, amb formació, documentació i treball, comunicant a través de les xarxes socials i 
d’atenció personalitzada.  
La Junta Directiva del Gremi junt amb els serveis professionals del propi Gremi, donada l’experiència i la 
realitat actual del sector, ha analitzat els punts febles del nostre comerç sostenible i, un cop validats els 
plans anteriors, ha concretat els objectius factibles i assolibles que podran millorar el nostre comerç si 
s’assoleixen aquests objectius.  
  
Data de publicació del Pla d’Acció: 30/04/2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins al 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:  
Potenciar un comerç just, responsable i saludable, implicant els agremiats amb les accions que es realitzen 
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 sostenibles, contribuint a resguardar l’entorn i fomentar la consciència de sostenibilitat en 
clients, proveïdors i empleats. Promoure les tradicions i els productes artesans i que els consumidors rebin 
la informació i els coneixements d’una elaboració artesana, de proximitat, de qualitat  i respecta  en els 
processos de l’elaboració i amb garantia de salubritat. 

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
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1421.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_gremi_de_pastisseria_de_barcelona_2018.pdf
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Promoció i difusió de la pastisseria artesana  
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Difondre i promoure la pastisseria 
artesana i de qualitat  

 

 

 
 
 
 
 
     
Breu descripció: Aprofitar l’entorn de les pastisseries agremiades, per potenciar la pastisseria 

artesana, ofici tan arrelat a les tradicions del país. Els clients rebran informació oral, 
visual i/o cartells informatius facilitats pel gremi, de la qualitat de les matèries 
primeres i el respecte en els processos d’elaboració, garantint així, un producte 
fresc, de proximitat i de gran qualitat i amb la informació que acredita la 
nomenclatura del producte.  

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç):   

 

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  

 

 
Indicador/s: 
 

Nombre de pastisseries 
 

Persona o àrea responsable: Secretaria del Gremi   

  

Calendari d’execució previst: Continuat  

  

Recursos humans i/o econòmics: Gremi de Pastisseria – Escola de Pastisseria -Assessoria d’Higiene 
Alimentaria SAIA  

  

Observacions: 
Informació oral i/o escrita als clients. El gremi facilitarà díptics, 
rètols i consells  amb informació de les especialitats tradicionals per 
difondrà els seus clients. 

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

2. Nom de l’actuació: Reducció de consums - hàbits sostenibles   
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millorar el rendiment energètic, la 
contractació, la climatització, la 
il·luminació i els equips de fred 
industrial. 
 

 

 

 
 
 
 

 

Breu descripció: Fomentar, donar suport i difondre les bones pràctiques per la reducció dels consums 
energètics dins dels establiments amb la informació gràfica facilitada per Barcelona + 
Sostenible. Assessorament en eficiència energètica,  amb estudis d’optimització pels 
associats, a través de l’assessoria energètica “Control d’Energia Europea”.  Des del 
Gremi es farà difusió de la guia “Rehabilita’m, fes-me eficient i saludable”, fitxes, i 
material que facilitarà Barcelona + Sostenible.  

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.pastisseria.cat  
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/10933  

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  
☒ Socials 
☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  
   
 
 
 
 
 

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
4.5, 9.3 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de pastisseries que implementen bones pràctiques d’eficiència energètica.  
Nombre d’estudis d’optimització. 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Secretaria del Gremi  

  

Calendari d’execució previst: 2019 -2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gremi de Pastisseria – Barcelona + Sostenible – Assessoria 
energètica  

  

Observacions: El Gremi facilitarà la informació per dur a terme les bones 
practiques i la gestió per la reducció dels consums energètics  

http://www.pastisseria.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/10933
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


       

4 
 

 

3. 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 

 

 

 

Indicador/s: 

Assistents a la formació  
Nombre de formacions  

 

 

 

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

  

Calendari d’execució previst: 2019 – 2020 

  

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

  
Observacions:       

http://www.pastisseria.cat/
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: INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES I AL.LÈRGENS  
  

 

 
Objectius 
d’aquesta actuació: 

Sessions formatives sobre les 
substàncies que poden provocar 
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries, 
establint mecanismes de gestió dels 
al·lèrgens.  

 

 

 
 
 
 
 
     
Breu descripció: Seguin el compromís del Gremi de Pastisseria amb tots els seus agremiats, és durant  

a terme durant l’any,  sessions formatives on els assistents rebran els coneixements, 
les habilitats i les aptituds necessàries  per desenvolupar la seva activitat laboral i 
així donar resposta a les necessitats alimentàries especifiques d’un sector de la 
població, evitant  les malalties transmissibles per la via alimentària. 

 
 

 

  

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  

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de participants i nombre de sessions formatives 
 
 
 

 

 

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

  

Calendari d’execució previst: 2019 -2020 

  

Recursos humans i/o econòmics: Gremi de Pastisseria de Barcelona – Material d’estudi  

  
Observacions:       

http://www.pastisseria.cat/
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: Col·laboració i participació amb entitats 
socials 

  
 

 
Objectius 
d’aquesta actuació: 

Col·laboració amb projectes socials a 
través de col·lectius desfavorits i 
vulnerables. 

 

 

 

 
 
 
 

 

     
Breu descripció: Donar el suport necessari a les iniciatives solidàries, gestionar i canalitzar les 

donacions a col·lectius que atén a persones d’exclusió social i amb pocs recursos. El 
Gremi continua treballant amb aquest objectiu a través de les xarxes socials i amb 
col·laboració amb entitats socials, fent partícip als nostres agremiats amb les 
donacions dels seus productes. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç):   

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  
☒ Socials 
☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

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

7.1, 7.2, 7.8 

 

 

 

Indicador/s: 

Número d’agremiats participants: 
La pròpia Entitat, escola de Pastisseria i Museu de la Xocolata 

 

 

Persona o àrea responsable: Gerència – Departament de comunicació extern. 

  

Calendari d’execució previst: Anual i continuat  

  

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

  
Observacions:       

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: des-18 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

Promoció i difusió de la pastisseria 
artesana Nombre de pastisseries 0% 55%             

Reducció de consums – hàbits 
sostenibles 

Nombre de pastisseries. 
Nombre d’estudis 
d’optimització. 

0% 45% 
             

Certificat de seguretat alimentària: 
manipulació i control d’aliments  

Assistents a la formació   
Nombre de formacions 45% 65%   

Intoleràncies alimentàries i al·lèrgens 
Nombre de participants i 
nombre de sessions 
formatives 

45% 65%   

Col·laboració i participació amb entitats  
socials 

Nombre d’agremiats 
participants 15% 40%   
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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 

  

 

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

