PLA D’ACCIÓ
B+S
ICARIA Iniciatives Socials,
S.A.L.

1

2

1. Dades de l’organització
Nom:
Breu descripció:

ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.
ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS, és una entitat sense afany de lucre que porta més de 40 anys
dedicats a l’educació i inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

L’Entitat està formada per 1 escola d’Educació Especial (TAIGA), un Centre
Ocupacional (Bogatell) i 2 Centres Especials de Treball (Icària Gràfiques i l’INOUT
Hostel), on actualment hi treballen més de 115 treballadors
Dades de contacte

C/ Pujades, nº 77-79. 1ª Planta (08005). Barcelona
Telf: 93 300 97 38 - Fax: 93 300 97 82
mjpujol@icaria.biz
www.icaria.biz

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

dimecres, 23 / maig / 2018

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
El pla d’acció s’ha dut a terme amb el compromís de que tots els centres d’ICÀRIA INICIATIVES
SOCIALS col·laborin, cadascú en la seva mida, amb la sostenibilitat mediambiental
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Data de publicació del Pla d’Acció:

28 de Juny de 2019

Vigència del Pla d’Acció:

2019-2021

Pla o plans d’acció anteriors:

2018-2020

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
El Pla d’Acció d’enguany exposa les millores aconseguides en el darrer any, sobre el primer pla d’acció
presentat l’any passat a més de mantenir amb les mateixes bones pràctiques que hem dut a terme des de
fa ja varis anys.
Propòsit principal del Pla d’Acció:
Millorar les accions en cadascun dels nostres centres, per tal d’aconseguir una eficàcia global superior, a
favor de la sostenibilitat

4. Descripció de les actuacions
1. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

ZONES VERDES

Explotar les zones verdes de l’entorn:
1. La renovació de l’hort a
l’escola Taiga

4

2. L’increment de la vegetació a
l’entorn de l’INOUT Hostel

Breu descripció:

A l’Escola Taiga aquest proper curs volem renovar la zona de l’hort on els alumnes
prenen consciència de la natura. Ampliant els espais utilitzats fins al moment
D’altra banda a l’INOUT Hostel, disposa d’espais oberts envoltats de boscos i
natura. Té diversos arbres i plantes on tenim cartells informatius (en diferents
idiomes) de cada espècie per tal de millorar el coneixement de la biodiversitat
de la zona per tal de continuar potenciant la divulgació als nostres clients.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.escolatagia.com i www.inouthostel.com

☒ Ambientals
☐ Socials
☐ Econòmics

Tipus d’actuació:

de millora i de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
L’objectiu principal és estendre el verd sempre que en és possible, d’acord a les línies d’acció
1.3, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.10.
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Persona o àrea responsable:

Departament de Qualitat

Calendari d’execució previst:

2019-2021

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos propis, donacions i subvencions

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
m2

2. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

REUTILITZACIÓ I RECICLATGE

Aconseguir la reutilització de material
mitjançant les donacions d’altres
empreses (fonamentalment hotels) de
material i mobiliari.

Fem compres responsables, ecològiques
i de proximitat

Breu descripció:

L’entitat ICARIA INICIATIVES SOCIAL, rep moltes donacions, sobretot de
mobiliari (taules, cadires, etc) que aprofitem als diferents centres. Això ens
permet estalviar recursos econòmics i afavorir al medi ambient estalviant la
fabricació de nous productes.
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Tenim contractada una empresa externa encarregada de la recollida dels
tòners utilitzats, per la seva descontaminació i reutilització.
L’entitat fa compres de proximitat i de productes ecològics.
Tots els centres disposes de contenidors de reciclatge de vidre, parer-cartró,
plàstic i orgànic. I a l’INOUT Hostel té a més contenidors de piles i un sistema
de compostatge, per reciclar el sobrant vegetal de cuina
Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

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

☒ Ambientals
☐ Socials
☒ Econòmics

de millora i de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
L’objectiu és reduir el consum mitjançant la reutilització de mobiliari i la compra responsable
, d’acord a les línies d’acció 5.5

Persona o àrea responsable:

Departament de qualitat

Calendari d’execució previst:

2019-2021

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos propis, subvencions i donacions

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.
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Indicador/s:
Kg / any

3. Nom de l’actuació:

RESPONSABILITAT SOCIAL

Objectius d’aquesta
actuació:

Gestionar els diferents recursos de
l’entitat per beneficiar el col·lectiu de
persones amb discapacitats intel·lectual i
els seus responsables.

Breu descripció:

L’entitat, destina les donacions i subvencions, majoritàriament a la creació de
nous llocs de feina per a persones amb discapacitat intel·lectual, afavorint la
inclusió laboral d’aquest col·lectiu.
Garantim la igualtat d’oportunitats i complim amb la llei de transparència.
L’entitat a més, promou des de fa 8 anys el “BUSINESS WITH SOCIAL
VALUE”, que és una iniciativa solidària que busca generar possibilitats reals de
contractació competitiva de negoci amb valor social per a les entitats no
lucratives que donen feina a persones amb discapacitat amb risc d’exclusió
social. Al mateix acte s’ofereixen els premis BARCELONA SUSTAINABLE
TOURISM.
Aquest any, a més, hem creat el Cheers4U, un teambuilding inter-empreses
com eina per recaptar fons i combatre així les pèrdues que ens suposen
l’increment de l’SMI d’enguany.
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Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.businesswithsocialvalue.org/

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora i de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
L’objectiu és gestionar recursos i promoure la sostenibilitat, d’acord a les línies d’acció 6.1,
6.5, 6.7 i 6.9.

Persona o àrea responsable:

Gerència

Calendari d’execució previst:

2019-2021

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos propis, subvencions i donacions

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Manteniment de treballadors i Increment de plantilla
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4. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

EL BENESTAR DE LES PERSONES

L’objectiu primordial d’Icària Iniciatives
Socials és l’educació i formació de les
persones
amb
discapacitat
intel·lectual, per tal que puguin
accedir a un treball estable i de
qualitat.

Breu descripció:

L’Esola Taiga, s’encarrega de l’Educació d’alumnes amb discapacitat
intel·lectual d’entre 3 i 21 anys. L’objectiu és que tots els alumnes progressin,
permetent l’accés a una vida adulta amb el màxim nivell d’autonomia que
possibiliti les capacitats i aptituds de cadascú.
Al Centre Ocupacional Bogatell acull a usuaris amb un grau de discapacitat
intel·lectual superior al 65% , continuant amb l’aprenentatge per la progressió
d’una vida adulta amb la millor autoimatge, independència i qualitat de vida
possible.
Als Centres Especial de Treball (Icària Gràfiques i INOUT Hostel) incorporem
al voltant del 30% de l’alumnat de TAIGA on els hi oferim estabilitat laboral i
un sou digne.
A tots els centres s’ofereix un menú variat i saludable mitjançant el servei de
restauració de l’INOUT Hostel.

Més informació
(enllaç):
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Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
L’objectiu oferir un millor qualitat de vida als nostres alumnes, usuaris i treballadors, d’acord
a les línies d’acció 7.1, 7.4, 7.6 i 7.7.

Persona o àrea responsable:

Departament de Recursos Humans i Gerència

Calendari d’execució previst:

2019-2021

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos propis, subvencions i donacions

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Número d’alumnes de l’escola contractats als C.E.T. de l’entitat
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5. Nom de l’actuació:

ECONOMIA SOSTENIBLE

Objectius d’aquesta
actuació:

Generalitzar els sistemes de gestió
ambiental, rebaixant els consums
d’energies i les emissions de gasos
contaminants.
Oferir des de l’INOUT Hostel un turisme
sostenible

Breu descripció:

Icària Iniciatives Socials és una entitat sense afany de lucre compromesa amb
la responsabilitat social.
L’INOUT Hostel és el primer servei d’hoteleria d’Europa on el 90% de la seva
plantilla està formada per treballadors amb discapacitat, majoritàriament
intel·lectual, des del 2005. Està ubicat al parc natural de Collserola.
L’any 2018 hem aconseguit el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental
atorgat per la Generalitat de Catalunya.
I aquest 2019 estem fent les formacions i procediments necessaris per
aconseguir el distintiu BIOSPHERE que atorga la Cambra de Comerç

Més informació
(enllaç):
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Beneficis esperats:

Tipus d’actuació:

☐ Ambientals
☒ Socials
☐ Econòmics

de millora i de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
L’objectiu és avançar en el Turisme sostenible, d’acord a les línies d’acció 3.7, 3.9, 8.3,
8.5, i 8.7.

Persona o àrea responsable:

Departament de Recursos Humans i Gerència

Calendari d’execució previst:

2019-2021

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos propis, subvencions i donacions

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Distintius aconseguits
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6. Nom de l’actuació:

VOLUNTARIAT

Objectius d’aquesta
actuació:

L’INOUT Hostel ofereix l’activitat de
voluntariat “Treballa amb nosaltres”

Breu descripció:

L’INOUT Hostel ofereix un programa de voluntariat, on els treballadors de
grans i mitjanes empreses venen de forma desinteressada i solidària a passar el
dia amb nosaltres. Treballant mà a mà amb els nostres treballadors i
col·laborar amb les seves tasques diàries i amb aportacions de materials

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

Tipus d’actuació:

de millora i de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
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L’objectiu és promoure el valor social de l’entitat, d’acord a la línia d’acció 9.7

Persona o àrea responsable:

Departament de Recursos Humans i Gerència

Calendari d’execució previst:

2019-2021

Recursos humans i/o econòmics:

Recursos propis, subvencions i donacions

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Número de voluntaris que assisteixes cada any
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: juny-2019

Valor esperat al
cap d’un any:

4.1 Renovació de l’hort a l’Escola Taiga

m2

10 m2 d’hort

12 m2 d’hort

4.1 Increment vegetació a l’INOUT Hostel

m2

80 m2 de gespa

100 m2 de gespa

Kg/any

12.000 Kg/any de
material
reutilitzat
8.000 Kg/any de
material reciclat

15.000 Kg/any de
material
reutilitzat
10.000 Kg/any de
material reciclat

4.2 Reciclatge
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Valor assolit
Data 1r any: Feu
clic per escriure
una data.

Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

4.3 Increment treballadors

Uts / any

4 noves
incorporacions el
darrer any

4.4 Alumnes contractats als C.E.T

Uts / any

El darrer any no es
van graduar
alumnes

Incorporar un 30%
dels alumnes que
es graduïn

4.5 Obtenció distintius ambientals

Uts

1 distintiu
aconseguit el
darrer any

1 distintiu nou
aquest any

4.6 Voluntaris

Uts / any

180 persones
voluntàries el
darrer any

200 persones
voluntàries aquest
any
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4 noves
incorporacions
aquest any

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant 1
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

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

10.7 10.8 10.9

10.10

10.5 10.6

7. Col·laboracions i treball en xarxa
Indiqueu amb quins col·lectius i organitzacions col·laboreu i/o anomeneu els projectes compartits.
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