PLA D’ACCIÓ
B+S
ASCEN- Associació Catalana
d’Empreses de Neteja d’Edificis i
Locals de Catalunya

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: ASCEN- ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE NETEJA
ASCEN (Associació Catalana d’Empreses de Neteja d’Edificis i Locals de Catalunya) es va constituir al
setembre de 1977 per un grup d’empresaris que es van unir per defensar els interessos professionals
comuns als seus membres.

Dades de contacte:
c/Biscaia 441 entresol 08027 BARCELONA Tel: 93 3490813
e-mail: ascen@ascen.net

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 07-02-2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
El personal administratiu d’ASCEN enviarà circular a les empreses de neteja amb seu a Barcelona
capital, explicant en què consisteix el compromís.
Se’ls demanarà que responguin si estan interessats en adherir-se.
Se’ls demanarà que aportin dades productes químics que consumeixen en un any.
Es farà un seguiment un cop l’any per veure si han assolit el compromís, demanant-los les noves
dades.
Es comptabilitzarà el grau de participació de les empreses associades.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 29 de març de 2017
Vigència del pla d’acció: Fins el 31 de desembre de 2017
Personal implicat:
A cada empresa compromesa se’ls demanarà quantes persones estan implicades en el projecte.

3. DIAGNOSI

S’ha detectat que hi ha un gran nombre d’empreses que utilitzen productes químics i per millora del
medi ambient, es pretén reduir-ne el consum.

4. FINALITAT
Aquest pla d’acció es duu a terme
associades i reduir-ne el consum.

per

conèixer el consum productes químics de les empreses
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUCCIO DEL CONSUM DE PRODUCTES QUIMICS
Objectiu/s:
L’objectiu és el de la reducció del consum de productes químics de les empreses associades.

Breu descripció:
Compra responsable
Consum responsable
Retorn i reutilització d’envasos.

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
__ Socials
X Econòmics

X d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
3.10, 5.4, 10.2
Persona o àrea responsable: RESPONSABLE QUALITAT-MEDI AMBIENT
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics:
-

Confecció de cartes informatives per difusió a les empreses associades

-

Enviament mail a les empreses associades

-

Publicació al web d’ASCEN

-

Publicació a la Newsletter d’ASCEN

-

Publicació a la Revista E&L, editada per ASCEN

-

Publicació a les xarxes socials

Recursos econòmics: 50€/mes dedicació al projecte
Observacions:

Indicador/s: Núm. empreses que s’adhereixen/núm. Empreses associades amb seu a Barcelona
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Presa de dades d’envasos que es redueixen
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: PROMOURE L’ÚS DE VEHICLES ECOLÒGICS
Objectiu/s:
L’objectiu és el de les empreses associades a ASCEN incorporin i utilitzin vehicles ecològics a la seva
flota.

Breu descripció:
Regular circulació zones estratègiques ciutat.
Promoure conducció eficient.
Millorar qualitat de l’aire
Reducció d’emissions de contaminants
Millora del confort acústic
Implantar el vehicle elèctric

Beneficis esperats:

Actuació:

x Ambientals
_ Socials
X Econòmics

X d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
2.10, 3.1, 3.3, 4.7, 10.2
Persona o àrea responsable: RESPONSABLE QUALITAT-MEDI AMBIENT
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics:
-

Confecció de cartes informatives per difusió a les empreses associades

-

Enviament mail a les empreses associades

-

Publicació al web d’ASCEN

-

Publicació a la newsletter d’ASCEN

-

Publicació a la Revista E&L, editada per ASCEN

-

Publicació a les xarxes socials

Recursos econòmics: 50€/mes dedicació al projecte
Observacions:

Indicador/s: Núm. empreses que s’adhereixen/núm. Empreses associades amb seu a Barcelona
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Presa de dades de núm. de vehicles ecòlogics
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUCCIO DEL CONSUM DE PLÀSTIC
Objectiu/s:
L’objectiu és el de la reducció del consum d’envasos de plàstic de les empreses associades.

Breu descripció:
Compra responsable
Consum responsable
Retorn i reutilització d’envasos.

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
__ Socials
X Econòmics

X d’innovació
X de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
5.1, 5.8, 5.10
Persona o àrea responsable: RESPONSABLE QUALITAT-MEDI AMBIENT
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics:
-

Confecció de cartes informatives per difusió a les empreses associades

-

Enviament mail a les empreses associades

-

Publicació al web d’ASCEN

-

Publicació a la Newsletter d’ASCEN

-

Publicació a la Revista E&L, editada per ASCEN

-

Publicació a les xarxes socials

Recursos econòmics: 50€/mes dedicació al projecte
Observacions:
Indicador/s: Núm. empreses que s’adhereixen/núm. Empreses associades amb seu a Barcelona
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Presa de dades del litres que es redueixen
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: PERSONAL AMB RISC D’EXCLUSIO
Objectiu/s:
L’objectiu és el de contractació de personal amb risc d’exclusió social i/o discapacitat a les empreses
de neteja associades a ASCEN.

Breu descripció:
Ocupació laboral estable
Eradicar la pobresa
Programes de formació ocupacional
Beneficis esperats:
__ Ambientals
x Socials
__ Econòmics

Actuació:
x d’innovació
__ de millora
__ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
6.7, 7.8
Persona o àrea responsable: Departament Administratiu
Calendari d’execució previst: 2017
Recursos humans i econòmics:
-

Confecció de cartes informatives per difusió a les empreses associades

-

Enviament mail a les empreses associades

-

Publicació al web d’ASCEN

-

Publicació a la Newsletter d’ASCEN

-

Publicació a la Revista E&L, editada per ASCEN

-

Publicació a les xarxes socials

Recursos econòmics: 50€/mes dedicació al projecte
Observacions:

Indicador/s: Núm. personal contractat amb discapacitat i/o risc d’exclusió /núm. personal en
plantilla
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Presa de dades persones contractades
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:
Valor esperat
de l’indicador
al cap d’un any

Actuació

Indicador

REDUCCIO DEL CONSUM DE PRODUCTES
QUIMICS

Núm. empreses que s’adhereixen/núm.
Empreses associades amb seu a
Barcelona

Presa de dades

PROMOURE
ECOLÒGICS

Núm. empreses que s’adhereixen/núm.
Empreses associades amb seu a
Barcelona

Presa de dades

REDUÏR EL
PLÀSTIC

L’ÚS

CONSUM

DE

VEHICLES

D’ENVASOS

DE

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL AMB RISC
D’EXCLUSIÓ I/O DISCAPACITAT

Núm. empreses que s’adhereixen/núm.
Empreses associades amb seu a
Barcelona
Núm. personal contractat amb
discapacitat i/o risc d’exclusió /núm.
personal en plantilla

Estat actual

1r any

2n any

Presa de dades

Presa de dades

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

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

10.10

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són?
Estem associats a:
•
•
•

PIMEC (Micro Petita i Mitjana Empresa de Cataluya), representa i impulsa el teixit
empresarial de pimes i autònoms.
ACEDE (Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris) plataforma catalana de
participació creada per trencar amb les disputes històriques entre sectors i col·laborar de
forma eficient.
AFELIN ( Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales) Representa i
defensa interessos empresarials.

Tenim signats acords de col·laboració amb:
•
•
•
•
•

FUNDACIÓ CLAPERÒS- Impulsar la competitivitat de les empreses del sector amb accions
de sensibilització, orientació, formació i difusió.
CARITAS- Empreses amb cor- Inserció amb persones amb risc d’exclusió en el món laboral.
INCORPORA- Inserció amb persones amb risc d’exclusió en el món laboral
FESOCA
(Federació de Persones amb Sordesa de Catalunya) –Inserció Laboral de
personal amb Sordesa.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET- Actuacions d’Inserció Laboral.

9. OBSERVACIONS

