
 

 

 

 

   1  

 

PLA D’ACCIÓ 

B+S 
COL.LEGI OFICIAL 

D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE 

CATALUNYA 
 

 

http://www.eic.cat/


 

 

 

 

   2  

 

 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom:  COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (COEIC) 

 

Breu descripció:  
 

El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya és una corporació de dret públic dotada de 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats. Aplega al 
voltant d’uns 10.000 col·legiats/col·legiades. 

Té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats/col·legiades respongui als 
interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional i garantir el compliment de 
la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. En definitiva, tutela el correcte 
exercici de la professió com a garantia dels drets dels ciutadans, així com l’ordenació, la representació 
i la defensa de la professió  i dels interessos dels professionals col·legiats/col·legiades. 
 

Dades de contacte: 
 

Via Laietana, 39, 08003 Barcelona 
Tel. 93 319 23 00 
srodriguez@eic.cat  

 

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  
 
Arran de la signatura del compromís ciutadà per la sostenibilitat, es va crear un grup de treball a qui 
es va encomanar l’anàlisi de la situació actual, així com l’elaboració de propostes de millora en matèria 
de sostenibilitat a fi d’emmarcar-les dins d’un pla d’acció anual. 
 
En la redacció d’aquest pla s’ha intentat involucrar al màxim a tot el personal de la institució amb el 
que s’han mantingut reunions periòdiques per tal de posar en comú experiències, aconseguir el seu 
compromís i realitzar aportacions, les quals  han estat finalment incorporades al pla.   
 
 
Data d’aprovació del Pla d’acció:  12 de juny de 2017 
 
Vigència del pla d’acció:  1 any. 2017-2018 
 
Personal implicat: 
Tots els treballadors/es del COEIC  
Tots els col·legiats i col·legiades 
 

http://www.eic.cat/
mailto:srodriguez@eic.cat
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3. DIAGNOSI 

 

El COEIC, com a institució compromesa amb el medi ambient,  té implantades una sèrie de mesures: 

-Recollida selectiva de residus (paper, plàstic i vidre) 

-Promoció de bones pràctiques per tal de reduir el consum de paper (impressió a dues cares, 
reutilització de paper, foment de les comunicacions electròniques, etc.  

-Foment de l’eficiència i l’estalvi en els sistemes d’il·luminació i de climatització de l’edifici col·legial a 
Via Laietana (auditoria energètica, instal·lació de sistemes de baix consum, control horari d’il·luminació 
i de clima, etc.) 

- Visat telemàtic, que evita la presentació de documentació (projectes, certificats, etc.) en paper, així 
com desplaçaments per part dels col·legiats/ col·legiades.  

- Organització de cursos, tallers i jornades  adreçats als col·legiats / col·legiades i a d’altres 
professionals dedicats a l’energia i l’eficiència energètica, fonts d’energia, consum, sostenibilitat, 
mobilitat, etc.  

 

D’altra banda, el Col·legi  té constituïdes una sèrie de comissions,  amb l’objectiu debatre i difondre, 
entre els enginyers/es i altres professionals experts, temes d’actualitat relacionats amb les millors 
tecnologies i la gestió dels recursos existents, l’energia, el medi ambient, la mobilitat,  etc.   En 
concret, destaquem l’activitat que duen a terme les comissions següents: 

- Comissió de l’energia, integrada, entre d’altres, per la subcomissió d’energies renovables i 
el grup de treball d’eficiència energètica.  

 

- Comissió de medi ambient formada per professionals de diferents àmbits i amb una clara 
vocació de compartir coneixements i experiències en l'àmbit de l'enginyeria, en especial, 
en aquells camps relacionats amb els anomenats vectors ambientals (aigua, energia, 
residus, emissions, ...) .  

 

- Comissió de mobilitat  
 

- Comissió d’acció social 
 
 

4. FINALITAT 

 

Impulsar  un procés de millora contínua  en la gestió dels recursos,  identificant les barreres i 
promovent la conscienciació de tots els agents implicats (personal, col·legiats/col·legiades, etc.), així 
com el seu compromís per a la implantació de les mesures contemplades en el pla per tal d’aconseguir 
un major grau de sostenibilitat, progrés i desenvolupament.  

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ:  Paper  “zero”. 

Objectiu/s:  
Reducció sistemàtica de l’ús del paper, substituint-lo  per suports i mitjans electrònics.  
 

http://www.eic.cat/
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Breu descripció:  

Amb l’objectiu de reduir al màxim l’ús del paper, s’adoptaran les mesures següents: 

- La revista col·legial “Full dels Enginyers” només s’imprimirà un cop per trimestre i 
mensualment es farà una tramesa electrònica als col·legiats/col·legiades. 

- Les comunicacions als col·legiats/col·legiades s’efectuaran preferiblement a través de correu 
electrònic i del web col·legial  

- Utilització dels mitjans electrònics per part del COEIC per tal de relacionar-se amb les 
Administracions Públiques a fi de realitzar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, en 
compliment de la Llei 39/2015. 

 

 
Beneficis esperats: 
 
_x_ Ambientals        
__ Socials     
_x_ Econòmics   
 

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

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.1, 5.4, 5.8 
 

Persona o àrea responsable:  Direcció General  

Calendari d’execució previst: 2017-2018 

Recursos humans i econòmics: Mitjans propis 

Observacions:  

 

Indicador/s: 
Mesurar el consum de paper 
Ús de paper reciclat 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
 

 
 

 

5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ:  Visat telemàtic 

Objectiu/s:  
Fomentar l’ús del visat telemàtic  
 

Breu descripció:  

Amb l’objectiu de fomentar el visat telemàtic, i evitar al màxim la presentació de documentació en 
paper, així com els desplaçaments per part dels col·legiats/col·legiades, es pretén millorar l’aplicació 
informàtica de visat i realitzar actes de difusió entre els col·legiats/col·legiades  a fi de donar-los a 
conèixer els diferents avantatges que comporta el seu ús.  

 
Beneficis esperats: 
 
x Ambientals        

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 

http://www.eic.cat/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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__ Socials     
_x_ Econòmics   
 

X  de millora 
x  de continuïtat 
 

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
5.1, 5.4, 5.8 
 

Persona o àrea responsable:  Àrea de Serveis. Visat 

Calendari d’execució previst: 2017-2018 

Recursos humans i econòmics: Mitjans propis 

Observacions:  

 

Indicador/s: 
Número de visats  presencials -20% 
Número de visats telemàtics -80% 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
Número de visats  presencials -15% 
Número de visats telemàtics -85% 
 

 

 

 

5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ:  Formació contínua  

Objectiu/s:  

Fomentar  l’assistència dels col·legiats/col·legiades  a cursos/tallers /jornades  adreçats als 
col·legiats/col·legiades  i a d’altres professionals dedicats a l’energia i l’eficiència energètica, fonts 
d’energia, consum, sostenibilitat, mobilitat, etc.  
 

Breu descripció:  

Organització de cursos /tallers/ jornades/ taules rodones /debats  

9.1 

 
Beneficis esperats: 
 
_  Ambientals        
_X_ Socials     
__ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
_X_ d’innovació 
_X de millora 
_X de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
9.1, 9.10 

 

Persona o àrea responsable: Àrea de Serveis. Formació 

Calendari d’execució previst: 2017-2018 

Recursos humans i econòmics:    Mitjans propis 

Observacions:  

 

Indicador/s: 
Número de cursos, tallers i jornades referits a l’energia i mobilitat - 20 

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


 

 

 

 

   6  

 

 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
cursos, tallers i jornades referits a l’energia i mobilitat - 30 
 

 
 
 

 5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: Transparència 

Objectiu/s:  
Transparència i transversalitat a la Corporació en relació amb els col·legiats/des, administracions, 
altres entitats professionals i societat en general. 
 

Breu descripció:  

Amb l’objectiu d’ampliar la transparència de la corporació, es preveuen les següents actuacions: 

- Fer públics els acords dels òrgans de govern més transcendents mitjançant informació al 
web. 

- Explicitar la condició de grup d’interès del Col·legi en les relacions amb les administracions i la 
documentació. 

- Promoure sinèrgies amb altres entitats professionals per a reduir despeses. 

 

 
Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

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

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
6.3, 6.4 i 6.5 
 

Persona o àrea responsable: Direcció General 

Calendari d’execució previst: 2017-2018 

Recursos humans i econòmics: Mitjans propis 

Observacions:  

 

Indicador/s: 
Notes informatives al web -6 
Explicitació de la condició de grup d’interès -0 
Assistència a trobades amb altres entitats professionals - 5 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
Notes informatives - 10 
Explicitacions de la condició de grup d’interès - 12 
Trobades amb entitats professionals per aprofitar sinèrgies- 20 
 

 
 
 

5.5. NOM DE L’ACTUACIÓ: Voluntariat 

http://www.eic.cat/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Objectiu/s:  
Foment del voluntariat entre els col·legiats/des per a finalitats d’interès social. 
 

Breu descripció:  

Amb l’objectiu d’afavorir que els membres de la corporació participin com a voluntaris en actuacions 
de caire social. 

 
Beneficis esperats: 
 
__ Ambientals        
_x_ Socials     
_x_ Econòmics   
 

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

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
9.7 
 

Persona o àrea responsable: Comissió d’Acció Social. 

Calendari d’execució previst:  2017-2018. 

Recursos humans i econòmics: Mitjans propis. 

Observacions:  

 

Indicador/s: 
Número de membres del col·lectiu que participen com a voluntaris - desconegut 
Activitats de promoció del voluntariat en el col·lectiu - 1 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
Membres voluntaris.- 20 
Activitats de promoció.- 3 
 

 
 

 

5.6. NOM DE L’ACTUACIÓ: Emprenedoria 

Objectiu/s:  
Foment de l’esperit emprenedor 
 

Breu descripció:  

Amb l’objectiu d’afavorir l’esperit emprenedor que ajudi al desenvolupament del teixit empresarial 
català, amb la promoció d’activitats que proporcionin un valor afegit i la generació de llocs de treball 
qualificats. 

 
Beneficis esperats: 
 
__ 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: 

http://www.eic.cat/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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8.8 
 

Persona o àrea responsable: Enginova 

Calendari d’execució previst: 2017-2018 

Recursos humans i econòmics: Mitjans propis. 

Observacions:  

 

Indicador/s: 
Número de jornades i assessoraments desenvolupats per Enginova - 12 
Participants en el concurs Fem Indústria -4 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 
Número de jornades i assessoraments desenvolupats per Enginova - 20 
Participants en el concurs Fem Indústria - 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

6. AVALUACIÓ 

 

 

http://www.eic.cat/


  

 
Logotip organització 

7. 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 

Paper “zero” Volum de compra de  paper blanc   12.000- folis 15.000- folis   

Visat telemàtic  Número de visats telemàtics 

Número de visats presencials 

85% 

15% 

80% 

20% 

  

Formació contínua Número de cursos, tallers etc. 30 20   

Transparència  -Notes informatives al web 

-Explicitacions de la condició de grup 
d’interès 

-Assistència a trobades amb entitats 
professionals per aprofitar sinèrgies 

10 

12 

 

20 

6 

0 

 

5 

  

Voluntariat -Número de membres 
voluntaris/voluntàries  

- Activitats de promoció 

20 
 
3 

--- 

1 

  

Emprenedoria -Número de jornades i assessoraments 

-Concurs Fem Indústria 

20 

6 

12 

4 

  

http://www.eic.cat/


  

 
Logotip organització 

 
 

8. 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 

 

 

9. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA 

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són? 

 

 

 

 

 

10. OBSERVACIONS 

 
 
 

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

