ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: ACEFAT AIE
Breu descripció: Gestió integrada d’obres i serveis en vies públiques
Empresa participada per l’Ajuntament de Barcelona i per les principals empreses de serveis que
operen a la ciutat. Les principals activitats d’Acefat són:
a) Gestionar, tramitar i coordinar les obres de serveis de la ciutat de Barcelona
b) Direcció de Qualitat urbana de les obres de serveis de la ciutat de Barcelona
c) eWise: Plataforma web que permet publicar els serveis de qualsevol companyia facilitant
l’accessibilitat a la informació dels serveis existents.
Dades de contacte:
Adreça:

Via Augusta 59

Número de treballadors/es: 28
Persona de contacte: Susana Pascual
Càrrec:

Responsable de Millora Contínua i Sostenibilitat

Núm. Telèfon: 93 368 86 22
Pàgina web: www.acefat.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11 de
desembre de 2012

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
Bones pràctiques de RSE
Eficiència energètica a l’oficina

Objectiu CCS
6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9
5.4

BONES PRÀCTIQUES DE RSE
Descripció de les bones pràctiques de RSE:
-

Durant el 2012 hem plantejat la implantació de mesures dels resultats de l’anàlisi de
l’avaluació de riscos psicosocials i clima laboral, la implantació de mesures del Pla
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d’Igualtat.
-

Elaboració, difusió, informació i formació del Protocol d’actuació sobre la violència i
l’assetjament al treball.

-

Donació de mòbils a la campanya “Mobilitza’t per la selva”, coordinada per l’IES
Vallès: S’han apadrinat dos ximpanzés: l’Anzac i Kauka.

-

Hem renovat el Compromís ciutadà per la sostenibilitat com a signants del conveni
2012-2022 dins del marc Agenda 21 de Barcelona.

-

Donació a la Fundació Banc dels aliments de Barcelona.

-

Publicació Memòria de sostenibilitat 2012 i l’Informe Global Compact 2011.

-

V Campanya donació de sang amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

-

Cas exemple en dues accions formatives del Col·legi d’Ambientòlegs de
Catalunya: Curs d’iniciació al Sistema Integrat de Gestió i Curs de RSE per a PIMES.

-

10a posició al llistat dels Best Work Places de PYMES que elabora Great Place to
Work.

Beneficis:
X Ambientals

X

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació:

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A L’OFICINA
Descripció:
Eficiència energètica a l’oficina
Entre el 2008 i 2012 s’ha reduït un 47% el consum elèctric a ACEFAT. Per tal de disminuir el
nostre consum elèctric encara més, durant el període 2014-2016 s’estan realitzant les següents
accions:
- Participació a la Lliga PIMAC, projecte organitzat per Ecoserveis (Xarxa Barcelona +
Sostenible), que implica una auditoria energètica, seguiment dels consums elèctrics i
creació d’un Pla de mesures.
- Canvi de la il·luminació a LEDs.

Beneficis:
X Ambientals

Socials

X Econòmics

Vigència de l’actuació:

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.4

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Compromisos d’ACEFAT:
http://www.acefat.com/cat/acefat/compromis.html
Pla d’Igualtat:
http://www.acefat.com/cat/noticies/nppla_igualtat.html
Memòria de Sostenibilitat 2012:
https://publisher.wizness.com/reports/memoria-de-sostenibilitat-2012-1
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