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1. Dades de l’organització 
 

Nom: ASPROSEAT 

  

Breu descripció: ASPROSEAT, és un conjunt d’entitats socials (Asproseat Associació, Asproseat Serveis 
d’Atenció Diürna, Asproseat Esplugues, Asproseat Empresa i Treball i Asproseat 
Serveis Residencials), sense afany de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida 
de les persones amb discapacitat, preferentment de tipus intel·lectual, les seves 
famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, en el marc d’un compromís per a la 
igualtat d’oportunitats i la defensa dels seus drets. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

c/ Mecànica 6-8 baixos 08038 Barcelona  

 
 932 236 391 

 
 asproseat@asproseat.org 

 
 

http://www.asproseat.org/ 

  

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

dimarts, 29 / juny / 2021 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

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

El Pla d’acció d’Asproseat per 2021 s’ha elaborat en sinergia entre els diferents centres que pertanyen al 
grup i el departament de qualitat i medi ambient d’aquest per minimitzar l’impacte ambiental de la 
fundació sobre el medi ambient.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dilluns, 28 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 1-2 anys 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Asproseat està certificat sota ISO 14001:2015 demostrant la seva conscienciació sobre la responsabilitat de 
les seves accions en el medi ambient. A més de la participació en iniciatives com aquesta, cada any 
Asproseat treballa uns objectius interns associats al medi ambient dels quals en fa seguiment periòdic a les 
reunions del comitè de qualitat 
 
  
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Asproseat participa en el Pla d’acció donat que creu ferment en que petites accions són importants per a la 
preservació del medi ambient.  

 

http://www.asproseat.org/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Reducció paper per digitalització 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Apostar per un model més sostenible 
d’organització digitalitzant la informació 
i reduint al màxim la utilització de paper.  

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Es realitzaran diverses accions com per exemple la implementació de l’ús d’eines 
tecnològiques per a la realització de les ordres de treball a producció o fomentar 
l’enviament de documents interns tipus no conformitats per e-mail enlloc d’en 
paper, reduint la impressió de paper innecessària. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

4, 5, 6, 9, 10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Àrea producció i Àrea de qualitat i medi ambient  

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Propis 

  

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

 

 

Indicador/s: 

% NC rebudes per el responsable de qualitat en paper/ total de NC obertes 
% ordres de producció digitals/total ordres de producció 

 

 

 

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: Instal·lació plaques solars 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Utilització d’energia renovable no 
contaminant per al funcionament del 
nostre centre especial de treball (CET) 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Cerca de pressupostos per la instal·lació de plaques solars en el sostre del nostre CET 
per obtenir energia per autoconsum. Esperar als fons d’ajuts europeus per poder 
finançar aquesta inversió.  

 

 
 

  

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? 
 

3, 4, 5, 6, 8, 10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Gerència 
  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Ajuts fons europeu, propis 

  

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

 

 

 
Indicador/s: 
% assoliment projecte; essent 15%: sol·licitud pressupost, 25% anàlisis pressupostos, 40% elecció empresa 
instal·ladora; 55% Sol·licitud ajut europeu; 75% adjudicació ajut europeu; 85% inici instal·lació, 100% 
instal·lació operativa.  

 

 

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: Augment percentatge residu reciclat 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millorar la gestió de residus reduir 
l’impacte ambiental que genera la 
nostra activitat productiva. 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Realització de formacions i presa de consciència internes per realitzar una bona 

segregació dels residus de producció que permeti reduir la quantitat de residu banal 
generat, augment la part de residus reciclables. 

 

 

 

  

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? 
 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Responsable qualitat i medi ambient 
  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Propis 

  

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

 

 

 
 
 
Indicador/s: 
% T residus reciclables/ T total residus mensual acumulat 

 

 

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: Optimització consum elèctric 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Optimització de l’electricitat en el 
centre de treball especial per reduir el 
consum de energia no renovable. 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Realitzar un anàlisis del consum actual d’electricitat al centre especial de treball i 

estudiar opcions per reduir el consum com podria ser la optimització dels torns de 
treballs.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

3, 4, 5, 6, 8, 10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Direcció general 
  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Propis 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Consum elèctric mensual en kw/hores de treball 

 

 

 

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


       

6 
 

5. Nom de l’actuació: Reducció consum de gasoil 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el consum de gasoil per 
substitució amb gas per tal de 
disminuir l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle a l’atmosfera. 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Fomentar el consum de gas en els vehicles que funcionen amb gasoil i gas mitjançant 

presa de consciència dels avantatges.   

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

3, 4, 5, 6, 8, 10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Direcció Asproseat Proa-Esplugues 
  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Propis 

  

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

 

 

Indicador/s: 

% gas vs consum total en els vehicles que poden funcionar amb els dos combustibles. 

 

 

 

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: 
Reducció emissions a l’atmosfera i 

contaminació acústica 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el soroll i l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle a l’atmosfera per 
substitució de vehicles. 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: Substitució de 2 vehicles que funcionen amb gasoil o benzina per vehicles elèctrics o 
híbrids.   

 

 

  

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? 
 

3, 4, 6, 8, 9, 10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Gerència 
  

Calendari d’execució previst: 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Propis 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nº vehicles gasoil/benzina substituïts per vehicles elèctrics/híbrids. 

 

 

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: març-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

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

data. 

Reducció paper per digitalització 
% NC rebudes per el 
responsable de qualitat en 
paper/ total de NC obertes 

0% 100% 

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

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

Reducció paper per digitalització 
% ordres de producció 
digitals/ total ordres de 
producció 

0% 75% 

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

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

. Instal·lació plaques solars 

% assoliment projecte; 
essent 15%: sol·licitud 
pressupost, 25% anàlisis 
pressupostos, 40% elecció 
empresa instal·ladora; 55% 
Sol·licitud ajut europeu; 75% 
adjudicació ajut europeu; 
85% inici instal·lació, 100% 
instal·lació operativa 

15% 75% 

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

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

Augment percentatge residu reciclat 
% T residus reciclables/ T 
total residus mensual 
acumulat 

87.9% 94% 

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

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

Optimització consum elèctric 
Consum elèctric mensual en 
kw/hores de treball 

131 kw/hora 
treball 

80 kw/hora 

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

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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Reducció consum de gasoil 

% gas vs consum total en els 
vehicles que poden 
funcionar amb els dos 
combustibles. 

6.1% 75% 

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

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

Reducció emissions a l’atmosfera i 
contaminació acústica 

Nº vehicles gasoil/benzina 
substituïts per vehicles 
elèctrics/híbrids. 

0 2   
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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 

      

 

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

