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1. Dades de l’organització 
 

Nom: CASAL DELS INFANTS PER A L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS 

  

Breu descripció: Des de 1983, fem costat als infants i joves en risc d'exclusió a la nostra societat. 
Convençuts i convençudes que, per dura que sigui la seva realitat, poden superar la 
desigualtat, aprofitar les oportunitats i tirar endavant, si reben el suport i 
l'acompanyament que necessiten 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Departament de serveis generals - Hamza Laabouri 

 
 93 317 00 13 – 636 27 38 15 

 
 Hlaabouri@casaldelsinfants.org 

 
 

https://www.casaldelsinfants.org/es 

  

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

divendres, 30 / abril / 2021 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Donada la importància de l'estalvi en el consum elèctric no només pel benefici econòmic sinó per fer del 
món un lloc millor per viure ambientalment, va sorgir la idea de realitzar un estudi inicial en el qual vam 
detectar que hi ha la possibilitat d'afegir certes millores en les instal·lacions per continuar reduint el consum 
elèctric del 10% de les nostres instal·lacions com objectiu inicial 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 16 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31/12/2021 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

El pla de l'any 2019 s'ha executat segons el previst amb 
èxit, s'ha pogut completar al 100% 
 
1- Instal·lació de lluminàries 100% LED a tots els espais (Local 
Rambla La Mina-32) 
2- construcció el 60% de parets de la façana amb vidres de 
seguretat amb l'objectiu d’aprofitar la llum natural durant el 
dia i reduir el consum elèctric 
3- Instal·lació d'interruptor general que apaga tots els llums i 
talla el pas d'aigua general a tota la instal·lació. 
4- Instal·lació de mecanismes i un programaris en les 
màquines de l'aire condicionat que permet desconnectar-les 
amb l'interruptor general de llum per millorar el rendiment i 
la vida útil de les màquines. 
 
 

 

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


       

2 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Seguim amb el pla d'estalvi energètic aplicant millores en les instal·lacions per reduir el consum. 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

1. Reduir el consum elèctric 
2. Reduir la despesa econòmica destinada a l'energia consumida 
3. Col·laborar i posar el nostre granet de sorra en la lluita contra les emissions de CO2 
4. Innovar i adaptar les nostres instal·lacions per a l'ús d'energia de manera eficaç i responsable amb 

una visió cap al futur. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Estalvi energètic 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reduir el consum elèctric en zones 
comuns a les que no cal tenir la llum 
encesa en tot moment 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Controlar el consum elèctric en zones comunes on no cal tenir il·luminació encesa 
tot el dia. 
 
El sistema de detecció perimetral encén automàticament la il·luminació de zones 
concretes un cop detectat moviment, el mateix sistema torna a apagar la il·luminació 
passats 2 minuts en cas que no detecti més moviment. 
 
Exemple: en un passadís de l'entrada principal d'un local, a mesura que es vagi 
avançant pel passadís els focus es van encenent de manera separada per grups de 2 
a 3 focus, passat el temps esmentat anteriorment s'apaguen de forma automàtica 
fins nova detecció de moviment. 
A més es van canviar 4 pantalles de fluorescents per lluminàries de LED 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://drive.google.com/file/d/1oCMEiEBJd99mBNIO_tnhBlRgZBOxMsRd/view?usp
=sharing 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

https://drive.google.com/file/d/1oCMEiEBJd99mBNIO_tnhBlRgZBOxMsRd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oCMEiEBJd99mBNIO_tnhBlRgZBOxMsRd/view?usp=sharing
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.5  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament de serveis generals - Hamza Laabouri 

  

Calendari d’execució previst: 26/04/2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 400€ de material, 3 dies de treball 2 operaris 

  

Observacions: 

La millora només es va aplicar en un dels 6 locals que tenim a 
Barcelona. Tenim pensat aplicar-la en més centres, no obstant 
per falta de pressupost de moment no podem seguir avançant 

 

 

Indicador/s: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12KDU_K-
oF3zwl_MM3RQ_sPe1uUtvrQpTQBwWQ1yCzes/edit?usp=sharing 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12KDU_K-oF3zwl_MM3RQ_sPe1uUtvrQpTQBwWQ1yCzes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12KDU_K-oF3zwl_MM3RQ_sPe1uUtvrQpTQBwWQ1yCzes/edit?usp=sharing
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: juny 2021 
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. 

Estalvi energètic Consum W/dia 11.856 W/dia 
Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

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

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

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

Feu clic per 
escriure text. 

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

Indiqueu amb quins col·lectius i organitzacions col·laboreu i/o anomeneu els projectes compartits. 

 

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

