PLA D’ACCIÓ
B+S
Federació ECOM

1. Dades de l’organització
Nom:

Federació ECOM

Breu descripció:

ECOM és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones
amb discapacitat física.
Missió
ECOM té una doble missió:
- Defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per assolir la
plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida, amb l'apoderament de les
persones com a eix vertebrador.
- Enfortir el sector associatiu de la discapacitat física a través de la participació, la
representació i el seu apoderament.
Visió
Ser l'entitat de referència de la discapacitat física i l'interlocutor reconegut i legitimat
per al desenvolupament de polítiques que afavoreixin la igualtat d'oportunitats, sempre
amb un esperit d'innovació, col·laboració i transformació social.
Valors
La missió d'ECOM se sustenta en els valors de l'apoderament, la inclusió, l'activisme,
la participació, el compromís i la innovació.

Dades de contacte

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, principal
934515550
www.ecom.cat
Enllaceu, si s’escau, la pàgina web de l’organització.

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

11 de desembre de 2012

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Des de l'organització s'ha pres la decisió de continuar elaborant i portant a terme un Pla d'acció ambiental,
per tal que la Federació sigui una entitat sostenible i compromesa amb valors socials i mediambientals que
repercuteixen en les entitats federades, els seus associats i per tant la societat.
Al 2018 es va portar a terme el primer Pla d’acció el qual va ajudar a veure des de quin punt s’estava
partint i quines accions es podien fer per millorar la situació. Es van poder fer algunes accions de les que es
planejaven i d’altres van quedar pendents per fer-les més endavant, donat que la realitat del moment fa
que el Pla s’hagi d’anar adaptant a les necessitats reals que ens trobem en el dia a dia.
Data de publicació del Pla d’Acció:

Juny 2019

Vigència del Pla d’Acció:

2019
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Pla o plans d’acció anteriors:

2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Es parteix d’una situació en que s’ha pogut portar a terme una diagnosi elaborada per professionals que ha
ajudat a implicar a tot l’equip humà en la realització de petites accions que contribueixen a fer l’entitat més
sostenible. Coneixent la situació en que es troba i rebent propostes de millora alhora que poden fer-ne de
pròpies.
Es mantenen actuacions prèvies:
- Els ordinadors estan programats per imprimir a doble cara i de forma informal el personal reutilitza
paper de forma generalitzada.
- El personal i la junta acostumen a desplaçar-se en transport públic per fer les gestions, reunions i/o
activitats sempre que l’organització s’ho permet.
- S’ha incorporat l’estalvi de tòner en les impressions internes de molts dels treballadors.
- S’han adquirit coneixements sobre el tipus de material fungible més recomanable a nivell
mediambiental.
- S’ha format al personal sobre com actuar per estalviar energia.
- ...
Propòsit principal del Pla d’Acció:
L'objectiu del Pla és continuar adoptant hàbits que contribueixin a millorar la qualitat de vida i el medi
ambient a la ciutat de Barcelona, introduint les mesures revisades en les diagnosis del 2018 en les
dependències centrals de l'entitat, convertint la Federació ECOM en una entitat sostenible i treballant les
mesures de forma participativa amb l’equip humà.
Posteriorment es pretén transferir els hàbits i protocols adoptats, així com els resultats derivats dels
mateixos i la política ambiental pendent d’aprovar aquest 2019, a l'equip humà de l'entitat, les entitats
federades, i als seus usuaris i usuàries. A la ciutat de Barcelona comptem amb 54 entitats que tracten
aproximadament amb 16.215 usuaris i usuàries.
Volem tenir una oficina verda i per tant un document útil serien les guies de l’Ajuntament de Barcelona
que es poden trobar al següent enllaç:
Posem verdes les associacions
Oficina verda
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4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:

Aprovació de la política ambiental redactada
al 2018

Objectius d’aquesta
actuació:

Portar a la Junta la Política ambiental
redactada.

Breu descripció:

Prioritzar la seva aprovació i per tant la seva comunicació a l’equip humà i a les
entitats federades, així com la seva aplicació.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Web en procés de canvi, properament estarà disponible
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
6.1; 6.2, 6.6 i 6.9

Persona o àrea responsable:

Marta Obdulia Gómez

Calendari d’execució previst:

Primer semestre del 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Participació de la gerent i de la Junta

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
L’indicador seria l’aprovació i publicació de la Política ambiental de l’entitat
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2. Nom de l’actuació:

Introducció de noves mesures ambientals

Objectius d’aquesta
actuació:

Arrel de la diagnosi portada a terme al
2018, s’intentarà seguir el resultats de la
mateixa per tal d’introduir les mesures
proposades.

Breu descripció:

Canviar progressivament la lluminària per LEDs
Introduir la separació de residus a l’office
Potenciar una figura voluntària per departament que recordi, apagar les pantalles,
posar els ordinadors en repòs o suspensió i l’estalvi de tòner.
Revisar l’adquisició de paper reciclat
Revisar els contractes de neteja, per estudiar la possibilitat d’introduir productes
ecològics
Aplicar criteris ambientals i de sostenibilitat en la compra de material fungible i
d’escriptura
Establir un procediment a seguir per la organització d’actes sostenibles i accessibles,
les pautes de sostenibilitat estan detallades a la diagnosi de 2018, manca introduir les
pautes d’accessibilitat
Revisar la tarifa de llum d’acord a les propostes de la diagnosi energètica, prioritzant
les fonts renovables.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
2.7; 2.8; 5.4; 5.5; 5.6; 5.9; 5.10; 6.1; 6.2; 6.6; 6.9; 7.1; 7.2; 7.7; 8.7; 10.7

Persona o àrea responsable:

Marta Obdulia Gómez

Calendari d’execució previst:

Al llarg del 2019

Recursos humans i/o econòmics:

Departament d’Administració i equip humà en general

Observacions:

Serà una tasca que en alguns aspecte s’haurà de portar a terme per part del departament
d’administració, donat que hi haurà canvis en les compres
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Indicador/s:
Els consums registrats a la facturació
Els protocols establerts pel funcionament sostenible
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: juny-19

Valor esperat al
cap d’un any:

Reducció del consum energètic anual

Promig de kWh de la
facturació por persona

49,6

48,5

Reducció del consum d’aigua

Promig de m3 de la
facturació por persona

1,07

1,05

Reducció de l’ús de paper i pas a compra
de paper reciclat

Paquets de paper comprats
per persona

2,93 paquets per
persona

Mantenir el valor

Separació de fraccions

Compra de cubells de
reciclatge

Encara no s’han
instal·lat els cubells
a la cuina

Cubells instal·lats

Protocol elaborat

Tenim les pautes
de sostenibilitat
recollides

Tenir les pautes de
sostenibilitat i
accessibilitat
recollides

Protocol d’actes sostenibles i accessibles
per tothom
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Valor assolit
Data 1r any: des.2019

Valor assolit
Data 2n any:
des.-2020

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
Es treballarà en xarxa per tal d’informar a les entitats federades dels objectius de portar a terme
l’ambientalització dels recursos així com dels resultats obtinguts.
Arrel d’aquest treball en xarxa es podrà posar de manifest la necessitat comú d’ambientalitzar tots
els processos que es porten a terme, donat que per innocus que semblin contenen una petjada
ecològica que es pot disminuir amb les mesures adequades.
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