PLA D’ACCIÓ
B+S
Femarec SCCL

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Femarec, S.C.C.L.
Breu descripció: Femarec és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, creada l’any 1991 i
de referència dins l’àmbit de la integració sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social. Compta
amb un centre d’Orientació, Formació i Inserció Sociolaboral per a aturats, amb un Departament de
Formació Continuada i un de desenvolupament de Nous Projectes Socials, amb un Centre Especial de
Treball per a la integració laboral de persones amb discapacitat i amb un Centre de Dia de Salut
Mental.

Dades de contacte: C/ Sardenya, 68-72, 08005 Barcelona, telf: 932859310, fax: 932859311, correu
electrònic: femarec@femarec.cat, web: www.femarec.cat

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 17/01/2013

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració: Femarec, S.C.C.L. des de fa 26 anys té el compromís de
construir una societat més justa, solidària i respectuosa amb la diversitat apostant per noves
propostes d’integració social, laboral i cultural per persones que es troben en risc d’exclusió social. A
més, treballa activament per promoure el respecte i cura del medi ambient, així com la construcció
d’una Barcelona més sostenible amb diferents accions com tallers ambientals per escoles, gestió i
recollida selectiva de residus, recuperació i reparació de màquines i dispositius varis.
El pla d’acció consta a grans trets de les següents actuacions:
- Reducció consum elèctric.
- Reducció consum d’aigua.
- Reducció consum de combustible i mobilitat eficient.
- Sistema de Qualitat i Medi Ambient.
Tots els treballadors i treballadores de Femarec estan implicats en el procés de millora continua i en
l’adopció de mesures que donin compliment amb el Sistema de Qualitat i Medi Ambient implantat a
diversos centres de l’Entitat.
El Pla d’acció servirà com a eina per planificar i identificar les mesures a adoptar, terminis, recursos i
control.
Data d’aprovació del Pla d’acció: 28/06/2017
Vigència del pla d’acció: 2017-2018
Personal implicat: Tot el personal de l’Entitat (285 treballadors)
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3. DIAGNOSI
Femarec té implantat des de l’any 2011 el Sistema de Qualitat segons la norma UNE EN ISO
9001:2008 al Centre d’Orientació, Formació i Inserció Sociolaboral ubicat al C/ Sardenya, 68-72 de
Barcelona. Al 2012 es va implantar al Centre Especial de Treball ubicat al C/ Maresme, 59-61 i 65-67
de Barcelona el Sistema de Qualitat i Medi Ambient segons les normes UNE EN ISO 9001:2008 i UNE
EN ISO 14001:2004. Ambdós sistemes detallen els processos, organitzen i ordenen totes les
actuacions i objectius a assolir per l’Entitat.

4. FINALITAT
Millora continua i compromís de continuïtat d’una actitud activa i responsable envers el medi ambient i
la sostenibilitat.

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUCCIÓ CONSUM ELÈCTRIC
Objectiu/s: Reduir el consum energètic a l’Entitat mitjançant les actuacions que es detallen a
continuació.

Breu descripció:
Revisió de la potència necessària contractada a cada establiment, instal·lació de sensors de presència
a serveis i vestuaris, instal·lació de bombetes LED a serveis i vestuaris així com a àrees productives,
substitució d’ordinadors torre i portàtils per nous que disposen de distintiu d’eficiència energètica,
substitució d’aparells de climatització antics que contenen gasos refrigerants que provoquen efecte
hivernacle, canvi i reducció en el número d’impressores i fotocopiadores i comunicació al
Departament de Manteniment de qualsevol anomalia que es detecti.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
__ Socials
_X_ Econòmics

_X_ d’innovació
_X_ de millora
_X_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
4.3, 4.5, 8.4, 10.3, 10.4 i 10.7

Persona o àrea responsable: Direcció, Departament de Compres, Tècnic de Manteniment,
Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació i Responsable de Qualitat i Medi
Ambient.
Calendari d’execució previst: Durant l’any 2017
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Recursos humans i econòmics: Departament de Compres, Tècnic de Manteniment, Departament
de Tecnologies de la Informació i Comunicació, Responsable de Qualitat i Medi Ambient i Tècnica de
Medi Ambient. Recursos econòmics inclosos als pressupostos de l’Entitat.
Observacions: -

Indicador/s: Consum determinat a les factures de la companyia subministradora d’electricitat.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Reducció del consum elèctric d’un 2%

5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUCCIÓ CONSUM D’AIGUA
Objectiu/s: Reduir el consum d’aigua a l’Entitat mitjançant les actuacions i fites que es detallen a
continuació.
Breu descripció: Col·locació de reguladors de cabal en aixetes d’àrees productives, instal·lació
d’aixetes amb cabdal regulable als serveis, instal·lació de cisternes amb sistema de doble descàrrega
als WC, instal·lació de rentavaixelles per producció al Centre Especial de Treball, revisions de
material abans de procedir al seu rentatge i comunicació al Departament de Manteniment de
qualsevol anomalia que es detecti.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
__ Socials
_X_ Econòmics

_X_ d’innovació
_X_ de millora
_X_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
4.5, 10.3, 10.6 i 10.7

Persona o àrea responsable: Direcció, Departament de Compres, Tècnic de Manteniment,
Departament de Reparacions i Muntatges, Departament de Gestió de Residus i Responsable de
Qualitat i Medi Ambient.
Calendari d’execució previst: Durant l’any 2017
Recursos humans i econòmics: Departament de Compres, Tècnic de Manteniment, Departament
de Reparacions i Muntatges, Departament de Gestió de Residus, Responsable de Qualitat i Medi
Ambient i Tècnica de Medi Ambient. Recursos econòmics inclosos als pressupostos de l’Entitat.
Observacions: -

Indicador/s: Consum determinat a les factures de la companyia subministradora d’aigua.
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Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Reducció del consum d’aigua d’un 2%

5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: REDUCCIÓ CONSUM DE COMBUSTIBLE I MOBILITAT
EFICIENT
Objectiu/s: Reduir el consum de combustible i potenciar la mobilitat eficient a l’Entitat mitjançant
les actuacions i fites que es detallen a continuació.
Breu descripció: Realització de curs de conducció eficient i segura pels treballadors que realitzen
les recollides de residus al Centre Especial de Treball, programació de les recollides de residus del
Centre Especial de Treball amb suport de sistemes de posicionament global així com optimització de
l’espai dels vehicles i elecció dels mateixos segons càrrega a transportar, substitució i compra de
vehicles que compleixin amb la normativa Euro VI, estudi de viabilitat tècnica i econòmica per la
compra d’un vehicle industrial elèctric o híbrid per a la recollida de residus al Centre Especial de
Treball, ús de vehicles compartits o transport públic quan es realitzen visites comercials o
desplaçaments per motius laborals i manteniment preventiu dels vehicles propis de l’Entitat per
garantir el seu correcte estat i funcionament.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
__ Socials
_X_ Econòmics

_X_ d’innovació
_X_ de millora
_X_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
2.5, 2.9, 3.1, 4.6, 4.7, 10.2 i 10.4

Persona o àrea responsable: Direcció i Responsables dels diferents Departaments.
Calendari d’execució previst: Durant l’any 2017
Recursos humans i econòmics: Responsables i treballadors dels diferents Departaments.
Recursos econòmics inclosos als pressupostos de l’Entitat.
Observacions: -

Indicador/s: Consum de combustible.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Reducció del consum de combustible d’un 2%
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: SISTEMA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
Objectiu/s: Manteniment del Sistema de Qualitat i Medi Ambient i adaptació a les normes ISO
9001:2015 i 14001:2015.
Breu descripció: Femarec té implantat des de l’any 2011 el Sistema de Qualitat segons la norma
UNE EN ISO 9001:2008 al Centre ubicat al C/ Sardenya, 68-72 de Barcelona i des de l’any 2012 té
implantat el Sistema de Qualitat i Medi Ambient segons les normes UNE EN ISO 9001:2008 i UNE EN
ISO 14001:2004 al Centre Especial de Treball ubicat al C/ Maresme, 59-61 i 65-67 de Barcelona.

Beneficis esperats:

Actuació:

_X_ Ambientals
__ Socials
_X_ Econòmics

_X_ d’innovació
_X_ de millora
_X_ de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
6.1, 6.2, 6.9 i 10.8

Persona o àrea responsable: Direcció i Responsables dels diferents Departaments.
Calendari d’execució previst: Durant l’any 2017
Recursos humans i econòmics: Responsables i treballadors dels diferents Departaments.
Recursos econòmics inclosos als pressupostos de l’Entitat.
Observacions: -

Indicador/s: Certificats d’auditories de seguiment i renovació.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Consecució dels certificats de conformitat.
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6. 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

Reducció consum elèctric

Consum d’electricitat (Kwh)

Reducció 2%

387.729

Reducció consum d’aigua

Consum d’aigua (m3)

Reducció 2%

2.030

Reducció consum de combustible i mobilitat
eficient

Consum de combustible (L)

Reducció 2%

25.178,80

Sistema de Qualitat i Medi Ambient

Certificats de conformitat de les
auditories de seguiment i renovació

Certificats de
conformitat

Conformes

1r any

2n any

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
-

9. OBSERVACIONS
-

ORIENTACIONS PER OMPLIR AQUESTA FITXA-RESUM
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Indiqueu les dades de contacte que desitgeu que coneguin els altres signants. Podeu incloure
adreça, telèfon, web i persona de contacte.
2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Es valora que el pla d’acció es faci de manera participativa, i és interessant indicar aquest procés.
Quantes persones en total formen el col·lectiu (treballadors, socis, voluntaris, professors,
alumnes, etc)? Quantes estan directament implicades en el pla d’acció? Expliqueu breument el
procés que heu seguit per elaborar el pla d’acció (temps d’elaboració, grau d’implicació dels
membres de l’organització, eines utilitzades...).
3. DIAGNOSI
En quin estat es trobava l’organització en temes de sostenibilitat. Quins són els motius que us han
portat a elaborar el pla d’acció.
4. FINALITAT
Indiqueu quina és la finalitat d’aquest pla d’acció.
5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
Ompliu una graella per a cada actuació que contempla el vostre pla d’acció, fent les còpies
necessàries.
Concreteu cada actuació, referenciant a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat va associada (indiqueu només números), i expliqueu breument en què consisteix..
Registreu els noms dels responsables de l’execució i/o el seguiment i el calendari d’execució
previst.
6. AVALUACIÓ
Escolliu els indicadors més significatius del pla que permetin avaluar el grau de compliment dels
objectius d’aquest. Recolliu les dades actuals (si es pot) de cadascun d’aquests indicadors.
Anualment, heu d’enviar la graella actualitzada a la Secretaria de Barcelona + Sostenible.
7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
Quin o quins dels 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat focalitza el vostre pla
d’acció? Marqueu el número corresponent als objectius i a les línies d’acció en les quals us centreu
principalment.
Consulteu el Comprimís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les correspondències numèriques.
8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA
Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin són els projectes?
9. OBSERVACIONS
Altres comentaris o aclariments sobre el pla.
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