PLA D’ACCIÓ
B+S
GremiCarn – Gremi de
Carnissers-CansaladersXarcuters de Barcelona i
Comarques

1. Dades de l’organització
Nom:

GremiCarn – Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i Comarques

Breu descripció:

El Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i Comarques, GremiCarn,
és una organització empresarial sense ànim de lucre que fa més de 120 anys que
defensa i representa els interessos de les empreses de les comarques barcelonines
especialitzades en el comerç detallista de la carn i l’elaboració artesana de productes
carnis i menjars cuinats, els quals, amb el seu bon fer, han mantingut durant
generacions la tradició xarcutera catalana.

Dades de contacte

Carrer del Consell de Cent, 80 – 08015 Barcelona
93 424 10 58
info@gremicarn.cat
www.gremicarn.cat

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

dimarts, 7 / febrer / 2017

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Des de la Secretaria de GremiCarn com a continuació de la línia engegada en la reducció de bosses de
plàstics, hem volgut fer un pas més i hem creat un servei de grupalització per a les empreses agremiades,
mitjançant el qual volem destacar la gestió conjunta en la reducció energètica en els establiments, l’ús del
paper alimentari, safates i envàs d’un sol ús biodegradable, bosses de roba per oferir a la clientela.
Promocionar la marca Carnissers i Xarcuters de Catalunya com a marca de confiança i referència en
productes de qualitat i proximitat i oferir el kit d’ambientalització ofert per Barcelona +Sostenible
Data de publicació del Pla d’Acció:

dimarts, 25 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

2019-2020

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:
La reducció de bosses de plàstic en els establiments agremiats va ser el primer pas per començar amb unes
accions de sostenibilitat.
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Propòsit principal del Pla d’Acció:
Aconseguir encara més la reducció de plàstics en general en aquests establiments, oferint a través del
servei de grupalització la compra conjunta d’envasos, paper alimentari, safates d’un sol ús, etc., que siguin
biodegradables, així mateix, aconseguir que el major nombre possible d’establiments redueixin el seu
consum energètic i facin servir els kits d’ambientalització oferts. Tanmateix, continuarem amb la formació
dels associats envers els al·lèrgens alimentaris i l’etiquetatge nutricional, per a que el puguin traspassar al
consumidor final.

4. Descripció de les actuacions
Reducció energètica

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

Des de GremiCarn hem iniciat una ronda
de contactes amb diferents empreses
comercialitzadores d'energia elèctrica,
primer, per conèixer, de primera mà, la
situació actual d'aquest mercat, i segon,
per analitzar la possibilitat d'establir
condicions especials de contractació
d'energia elèctrica

Breu descripció:

Oferir als associats aquest servei per tal que puguin aconseguir una reducció tant
energètica com de preu del servei

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Consulta les Fitxes d'estalvi energètic en comerços
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
4.5 i 4.6
Persona o àrea responsable:

Gerència GremiCarn

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

GremiCarn

Observacions:
Indicador/s:
Nombre d’agremiats adherits al servei
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2. Nom de l’actuació:

Envasos i papers alimentaris biodegradables

Objectius d’aquesta
actuació:

Aconseguir una reducció notable dels
paper i envasos plàstics d’un sol ús en
els establiments agremiats

Breu descripció:

Oferir el servei de compra conjunta d’envasos i papers alimentaris biodegradables als
agremiats per substituir els plàstics, diferenciant els que són compostables dels que
no ho són. Diferenciar el paper segons el producte al que vagi dirigit, carn fresca,
embotit.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Properament a www.gremicarn.cat
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.2, 5.3, 5.6 i 9.9

Persona o àrea responsable:

Gerència GremiCarn

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

GremiCarn

Observacions:

Indicador/s:
Nombre d’agremiats adherits al servei
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La Bossa: de roba

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

Reduir encara més el lliurament de
bosses de plàstic des dels establiments
agremiats

Breu descripció:

Oferir als clients i consumidors des dels establiments agremiats bosses de roba
mitjançant un pòster que estigui en lloc visible, donant la importància a la reducció
de plàstic pel medi ambient.

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?
5.2, 5.3 i 5.8

Persona o àrea responsable:

Gerència GremiCarn

Calendari d’execució previst:

31.12.2019

Recursos humans i/o econòmics:

GremiCarn

Observacions:

Indicador/s:
Quantitat de bosses lliurades als establiments agremiats
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4. Nom de l’actuació:

Els al·lèrgens a les carnisseries-xarcuteries.
Els valors nutricionals en l’etiquetatge dels
productes

Objectius d’aquesta
actuació:

Dotar als assistents del coneixement de
les normes generals d’etiquetatge dels
productes alimentaris, així com de la
informació necessària sobre les al·lèrgies
i intoleràncies alimentàries, relacionades
amb els productes de xarcuteria.
Mostrar-los com fer una etiqueta tenint
en compte les mencions obligatòries, la
composició dels productes i la
incorporació a l’etiqueta de les
mencions nutricionals i de la informació
d’al·lèrgens. Proporcionar eines per a la
informació al consumidor.

Breu descripció:

L’aparició de noves normes que modifiquen algunes de les mencions obligatòries de
les etiquetes i n’incorporen algunes altres, així com el notable increment de la
població consumidora que es veu afectada per intoleràncies i al·lèrgies, volem
continuar la línia engega l’any passat dotant als assistents de la informació necessària
per fer front a les peticions d’informació dels consumidors.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
3.5 i 5.2
Persona o àrea responsable:

Gerència GremiCarn

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

GremiCarn

Observacions:
Indicador/s:
Nombre d’assistents a les sessions informatives
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5. Nom de l’actuació:

Kit Ambientalització Barcelona +Sostenible

Objectius d’aquesta
actuació:

Fer un ús responsable de les energies en
les empreses associades

Breu descripció:

Oferir els kits d’ambientalizació a les empreses agremiades per tal de conscienciar
encara més l’estalvi energètic en els establiments. Les empreses adherides hauran de
col·locar de manera visible el material enviat. Per tal de que els agremiats puguin
valorar l’impacte d’aquesta acció compararan els consums energètic i d’aigua abans i
desprès de dur a terme l’actuació. En l’Info-Gremi es publicarà una entrevista al
propietari de l’empresa per tal que expliqui la seva experiència.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

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:

Gerència GremiCarn

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

GremiCarn

Observacions:

Indicador/s:
Nombre de kits lliurats
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: Gener 2019

Valor esperat al
cap d’un any:

Reducció energètica

Nombre d’agremiats
adherits al servei

0

100

Envasos i papers alimentaris
biodegradables

Nombre d’agremiats
adherits al servei

0

100

La bossa: de roba!

Quantitat de bosses lliurades

0

300

Els al·lèrgens a les carnisseriesxarcuteries. Els valors nutricionals en
l’etiquetatge dels productes

Nombre d’assistents a les
sessions

25

25

Kit d’ambientalització

Nombre de kits lliurats

0

100
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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
Farem extensiva l’adhesió al servei de grupalització, així com la campanya de la bossa de roba a tots els
gremis de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters.
La Fundació Oficis de la Carn serà l’encarregada de la impartició dels seminaris.
Barcelona +Sostenible haurà de proporcionar els kits d’ambientalització en funció de la demanda obtinguda.
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