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1. Dades de l’organització 
 

Nom: ASCEN- ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE NETEJA 

  

Breu descripció: ASCEN (Associació Catalana d’Empreses de Neteja d’Edificis i Locals de Catalunya) 
es va constituir al setembre de 1977, per un grup d’empresaris que es van unir 
per defensar els interessos professionals, comuns als seus membres. 
Els objectius d’ASCEN son representar, gestionar, defensar i fomentar els 
interessos econòmics i professionals, comuns a les empreses de neteja. 
En el transcurs dels anys, ASCEN ha anat creixent i guanyant més  
representativitat  i dinamisme, constituint una sèrie de comissions que,  amb la 
Junta Directiva i les taules de treball, vetllen per la dignificació del sector.  
 
Des de fa més de 20 anys ASCEN compta amb unes instal·lacions de 600 metres 
quadrats , amb centre de formació homologat propi amb 4 aules teòriques i una 
aula de pràctiques. 
 

 

 

 
              Esther Ortega. Directora Administrativa i responsable qualitat i medi 
ambient. 

Dades de contacte 
 

BISCAIA 441 ENTRESOL 08027 BARCELONA 

 
 93349083 

 
 ascen@ascen.net 

 
 

http://www.ascen.net 

  

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

dimarts, 7 / febrer / 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

El personal administratiu d’ASCEN enviarà circular a les empreses de neteja amb seu a Barcelona 
capital, explicant en què consisteix el compromís. 

Se’ls demanarà que responguin si estan interessats en adherir-se. 

Se’ls demanarà que aportin dades. 

Es farà un seguiment un cop l’any per veure si han assolit el compromís, demanant-los les noves dades. 

Es comptabilitzarà el  grau de participació de les empreses associades. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 8 / maig / 2020 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins a 31 de desembre de 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Pla d’acció 2017 , Pla d’acció 2018 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/1417.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/plaaccio_ascen_2018.pdf
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Des d’ASCEN és el tercer any que participem amb Barcelona+sostenible , intentem que les empreses 
del sector de neteja prenguin consciència de la importància de preservar el medi ambient, amb 
objectius  de reciclatge, ecològics i ambientals i d’altre banda tenir responsabilitat  social com la 
igualtat d’oportunitats per les persones amb risc d’exclusió.   
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

La finalitat es sensibilitzar  les empreses associades sobretot en temes de mediambient, mitjançant una 
sèrie d’accions que hem definit dins els objectius de cada actuació.   
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: REDUCCIO DEL CONSUM DE PLÀSTIC 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és el de la reducció del 
consum d’envasos de plàstic de les 
empreses associades. 
Prendre consciència de la importància 
de la reducció de plàstic 
Millora de la gestió de residus, 
prioritzant la reducció, la reutilització i 
el reciclatge. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Amb aquest objectiu es pretén que les empreses associades facin  una compra i 
un consum responsable i que els seus proveïdors facin el retorn i reutilització 
d’envasos. 
 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

1.8, 3.10, 5.8, 5.9, 5.10  

 

 

 

Indicador/s: 

%PRODUCTES QUE S’HAN REDUIT 
NOMBRE D’EMPRESES INFORMADES 

 

 

 

Persona o àrea responsable: RESPONSABLE QUALITAT-MEDI AMBIENT 

  

Calendari d’execució previst: 2020-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
ENVIAMENT MAIL DIFUSIO ALS ASSOCIATS, PUBLICACIÓ  AL 
NEWSLETTER I A LES XARXES SOCIALS 
PUBLICACIO ALES XARS   

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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2. Nom de l’actuació: PERSONAL AMB RISC D’EXCLUSIÓ I DISCAPACITAT 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Amb aquests objectiu es pretén 
fomentar la igualtat d’oportunitats 
d’accés a un lloc de treball i el  
compliment de la llei en vigor en el cas 
de contractació de personal amb 
discapacitat 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Compliment de la llei Ocupació laboral estable 
Erradicar la pobresa 
I participació en programes de formació ocupacional 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
7.7, 7.8  

 

 

 

Indicador/s: 

NUM DE PERSONAL CONTRACTAT AMB DISCAPACITAT O RISC D’EXCLUSIO/NUM DE PERSONAL EN 
PLANTILLA 

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: RESPONSABLE QUALITAT I MEDI AMBIENT 

  

Calendari d’execució previst: 2020-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
ENVIAMENT MAIL EMPRESES ASSOCIADES, PUBLICACIO A LA 
NEWSLETTER I  A LES XARXES SOCIALS , CURSOS DE 
FORMACIO, PRÀCTIQUES A LES EMPRESES    

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: REDUCCIO DEL CONSUM DE PRODUCTES QUÍMICS 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Conscienciar a les empreses de la 
reducció  de productes químics fent-ne 
un ús responsable 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Es pretén que les empreses facin una Compra  i consum responsable de productes 
químics- 
Formació del personal 
Retorn i utilització d’envasos 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

1.8, 3.10, 5.8, 5.10  

 

 

 

Indicador/s: 

% productes que s’han reduït 
Nombre d’empreses informades 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  RESPONSABLE QUALITAT-MEDI AMBIENT  

  

Calendari d’execució previst: 2020-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Enviament mail difusió al associats, publicació a la newsletter i a  
les xarxes socials, cursos de formació per ales emrpeses  

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: PROMOURE L’US DE VEHICLES ECOLÒGICS 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és que les empreses 
associades incorporin i utilitzin 
vehicles ecològics a la seva flota. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Regular circulació zones estratègiques ciutat 
Promoure conducció eficient 
Millorar qualitat de l’aire 
Reducció d’emissions de contaminants 
Millora del confort acústic 
Implantació del vehicle elèctric 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 4.7  

 

 

 

Indicador/s: 

Num vehicles ecològics/num vehicles flota 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  RESPONSABLE QUALITAT I MEDI AMBIENT  

  

Calendari d’execució previst: 2020-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
Enviament mail difusió al associats, publicació a la newsletter i a  
les xarxes socials, cursos de formació per ales empreses  
 

 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Nom de l’actuació: REDUCCIO DEL CONSUM DE PLÀSTIC A LES OFICINES 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és que les empreses 
associades redueixin el consum de 
plàstic de gots i ampolles a les seves 
oficines i utilitzin gots biodegradables 
o de vidre. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Reducció de garrafes de plàstic 
Reducció de gots de plàstic 
Facilitar als empleats  gots de vidre o ecològics biodegradables 
Utilitzar gerres d’aigua. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.8, 5.9, 5.10  

 

 

 

Indicador/s: 

NUM DE GARRAFES i/O AMPOLLES ESTALVIADES ANY 
NUM DE GOTS DE PLÀSTIC ESTALVIATS ANY 

 

 

 

Persona o àrea responsable: RESPONSABLE QUALITAT I MEDIAMBIENT 

  

Calendari d’execució previst: 2020-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
ENVIAMENT MAIL DIFUSIO ASSOCIATS, PUBLICACIO A LA 
NEWSLETTER I LES XARXES SOCIALS,  

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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6. Nom de l’actuació: RECICLATGE DE RESIDUS A LES OFICINES 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Conscienciar les empreses de la 
importància del reciclatge 
Facilitar el reciclatge de paper, tòner, 
envasos, generat a les empreses amb 
els contenidors adequats 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Establir punts de separació de residus 

Comunicar bones pràctiques als treballadors 
Informar a les empreses dels punts de recollida 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

3.6, 5.2, 5.10  

 

 

 

Indicador/s: 

Grau de reciclatge de paper, tonner, envasos 
Numero d’empreses informades 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  RESPONSABLE QUALITAT I MEDIAMBIENT  

  

Calendari d’execució previst: 2020-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
 ENVIAMENT MAIL DIFUSIO ASSOCIATS, PUBLICACIO A LA 
NEWSLETTER I LES XARXES SOCIALS,   

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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7. Nom de l’actuació: US DEL KIT D’AMBIENTALITZACIÓ D’OFICINES 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu és la reducció del consum de 
recursos a través de fer més 
sostenibles els espais de treball.. 
L'ambientalització es fa a 
través d’adhesius que contenen 
missatges breus i directes per 
incentivar bones pràctiques a l’hora de 
consumir aigua, energia i materials, 
entre les persones que hi treballen i 
els visitants puntuals. Aquests 
adhesius s’hauran d’enganxar en llocs 
estratègics per tal que tinguin més 
efecte. 
Aplicar bones pràctiques en consum 
responsable.  

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Es facilitarà a les empreses el kit d’ambientalització d’oficines elaborat per 
Barcelona+Sostenible  que consisteix en uns adhesius que s’hauran de posar a 
diferents llocs per incentivar les bones pràctiques, i en molts del casos suposarà 
un important estalvi energètic  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-
sostenible/tags/page/kit-dambientalitzacio-doficines-i-establiments 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
D’innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
3.7, 4.5, 6.6, 10.4,   

 

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’associats compromesos amb l’acció. 

 

 

Persona o àrea responsable: RESPONSABLE QUALITAT I MEDIAMBIENT 

  

Calendari d’execució previst: 2020-2023 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
ENVIAMENT DE MAIL DE DIFUSIO A LES EMPRESES, 
PUBLICACIO A LA NEWSLETTER I ALES XARXES SOCIALS 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data:       
Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

2021 

Valor assolit 
Data 2n any: 

2022 

Reducció del consum de plàstic 
% productes que s’han 
reduït/ numero d’empreses 
informades 

Sense dades 5% reduccio             

Personal amb risc d’exclusió o 
discapacitat 

Numero de personal 
contractat /num de 
personal en plantilla 

Sense dades 
4 persones 
contractades 

            

Reducció del consum de productes 
químics 

% productes que s’han 
reduït/ numero d’empreses 
informades 

Sense dades 5% reduccio             

Promoure l’us de vehicles ecològics 
Num vehicles 
ecològics/num vehicles 
flota 

Sense dades 
5% de 
compliment 

            

Reducció del consum de plàstic a les 
oficines 

Num de garrafes i/o 
amplles estalviades any 
Num de gots de plàstic 
estalviats 

Sense dades 5% de reducció             

Reciclatge de residus a les oficines 

Grau de reciclatge de 
paper,tonner, 
envasos/numero empreses 
informades 

Sense dades    

Us del kit d’ambientalització d’oficines 
Nombre d’empreses 
compromesos amb l’acció 

Sense dades 
8-10% empreses 
informades 
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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 

El nostre sector està sensibilitzat en tenir cura del medi ambient, pel tipus de productes que es fan 
servir i  amb consciencia ecològica. Cada vegada més les empreses estan implantant un sistema de 
qualitat mediambiental. 
Des de l’associació tenim un departament de comunicació per fer la difusió del pla d’acció: pàgina 
web. Newsletter, facebook, twitter, circulars, jornades formatives, amb els que podem informar a les 
empreses associades i col·laboradores.   

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

