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1. Dades de l’organització
Nom:

FECEMINTE (Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de
Telecomunicacions)

Breu descripció:

Feceminte és una associació empresarial catalana sense ànim de lucre,
constituïda per empreses que es dediquen a la instal·lació, la integració i el
manteniment d’infraestructures, sistemes i serveis de telecomunicacions,
orientada a representar i defensar als seus associats i a impulsar la seva
activitat.
Neix l’any 1968, primer sota el nom de Grupo Sindical Provincial Autónomo
de Empresas Instaladoras de Antenas, però és el 1980 quan adopta
oficialment el nom de Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors
de Telecomunicacions (Feceminte), sent l’interlocutor institucional entre
els instal·ladors i integradors de telecomunicacions, l’Administració i els
diversos actors presents en el sector de les Telecomunicacions i les TIC en
general.
D’acord amb els seus Estatuts les finalitats de la federació són la defensa, la
coordinació, el foment i la representació dels interessos comuns
dels seus membres, per a un progrés econòmic i social de la seva activitat.

Dades de contacte:

info@feceminte.cat
C/ Viladomat, 174 Barcelona, 934545962

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

25/06/2018

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
L’elaboració d’aquest pla s’ha plantejat partint de l’interès de FECEMINTE en els aspectes
ambientals relacionats amb l’activitat de les seves empreses associades i amb l’activitat pròpia de la
Federació.
D’altra banda, com FECEMINTE forma part de les associacions empresarials vinculades a PIMEC i té
el seu domicili al mateix edifici de PIMEC participa de forma activa en l’elaboració i en el seguiment
del propi pla d’acció de PIMEC i amb la que comparteix els plans d’acció.
Data de publicació del Pla d’acció:

08/06/2018 (pla d’acció de PIMEC)

Vigència del Pla d’acció:

2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

-
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3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Diferenciem les activitats envers la sostenibilitat en dues parts:
1- cap als seus associats (en tots els casos petites empreses i autònoms)
2- les relacionades amb la seva activitat d’oficines i despatxos.
En relació a la primera part FECEMINTE participa activament en els diferents projectes promoguts
per PIMEC, des de la seva àrea de medi ambient, enfocats cap a les pimes i autònoms, en temes com
per exemple, els beneficis d’implantar un sistema de gestió ambiental, la reducció de residus,
l’eficiència energètica, etc...
En relació a la seva pròpia activitat FECEMINTE vetlla per segregar els residus generats com activitat
d’oficines i despatxos i adopta mesures graduals d’eficiència energètica.

4. Finalitat
El propòsit principal del Pla d’acció:
Promoure la bona gestió dels residus que generem, treballar per sensibilitzar als seus associats i al seu
propi personal i promoure la sostenibilitat a les pimes i als autònoms.

5. Descripció de les actuacions
5.1 Sensibilització i gestió de residus
Objectius:

-

-

Crear canals i campanyes comunicatives
per facilitar la segregació dels principals
residus generats per l’entitat (papers,
tòners, envasos, etc.).
Conscienciar a les empreses associades en
matèria de prevenció de residus.
Col·laborar amb PIMEC en la
implementació d’un Pla Intern d’Ampliació
de la Recollida Selectiva de Residus en
l’edifici de les nostres oficines.

Breu descripció:
-

Establir punts de separació dels residus.
Comunicar bones pràctiques als empleats i col·laboradors .
Informar als associats sobre com prevenir els residus i participar en projectes
enfocats a aquesta finalitat.

Més informació (enllaç):

2

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.10

Persona o àrea responsable:

Eva Muelas (col·laborant amb el Dept. Medi Ambient PIMEC)

Calendari d’execució previst:

2018 - 2019

Recursos humans i/o econòmics:

FECEMINTE

Observacions:

Indicador/s:

Grau de reciclatge: Kg. de residus segregats: de paper, tòners, envasos, etc.
Número d’accions de sensibilització i informació dirigides als associats

5.2 Eficiència energètica
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Objectius:

- Facilitar vies d’assessorament en eficiència
energètica pels associats (estudis
d’optimització de potència, informació sobre
ajuts, etc...)
- Fer divulgació de la guia “Rehabilita’m, fesme eficient i saludable”, orientada a bones
pràctiques d’eficiència energètica.
- Internament, substituir gradualment
l’equipament antic, per equipament més
eficient energèticament.

Breu descripció:

- Foment de l’eficiència energètica.
- Promoure l’aprofitament de fons públics en eficiència energètica.
- Trobades d’assessorament d’eficiència energètica pels associats.

Més informació (enllaç):

http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/reha
bilitam_fes_me_eficient_saludable.pdf

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.5, 8.2, 9.10

Persona o àrea responsable:

Eva Muelas i Dept. Medi Ambient de Pimec

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

FECEMINTE i PIMEC

Observacions:

Indicador/s:

% d’estalvi energètic per la substitució d’equipament
Accions d’assessorament a associats.
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Logotip
organització

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Reciclatge de residus propis i sensibilització dels
associats

Grau de reciclatge de paper, tòners,
envasos, etc.

Reciclatge de residus propis i sensibilització dels
associats

Número d’accions de sensibilització i
informació dirigides als associats

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Estat actual
Data:

50%

Ja estem actuant
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Una sessió
d’informació
general als
associats

Eficiència energètica

% d’estalvi energètic per la substitució
d’equipament

30%

En les
renovacions
s’està considerant
el factor
d’eficiència de
manera
important

Eficiència energètica

Accions d’assessorament a associats.
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Pendent de posar
en marxa

1r any
Data:

2n any
Data:
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7. 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

8. Col·laboracions i treball en xarxa
Som una associació empresarial vinculada des de fa anys a PIMEC, les nostres oficines són a l’edifici de
PIMEC, amb la que col·laborem en les seves actuacions, participem en les seves accions i mantenim una
comunicació constant. En aquest sentit destacar que PIMEC col·labora amb l’ARC en accions de difusió
en prevenció de residus, té convenis amb experts, és membre de l’Agència de Residus, de l’Agència
Catalana de l’Aigua, del Consell de Qualitat Ambiental i de l’Entitat Metropolitana de Residus.

9. Observacions
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