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1. Dades de l’organització 
 

Nom: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (COEIC) 

  

Breu descripció: El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya és una corporació de dret públic 
dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de 
les seves finalitats. Aplega al voltant d’uns 10.000 col·legiats/col·legiades. 
Té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats/col·legiades 
respongui als interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici 
professional i garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions 
deontològiques de la professió. En definitiva, tutela el correcte exercici de la professió 
com a garantia dels drets dels ciutadans, així com l’ordenació, la representació i la 
defensa de la professió i dels interessos dels professionals col·legiats/col·legiades. 

 

 

  

Dades de contacte  
Via Laietana, 39, 08003 Barcelona 

 
 933192300 

 
 atencioeic@mail.eic.cat 

 
 https://www.eic.cat/ 

  

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 primer pas ha estat activar el grup de treball que va realitzar al pla de l’any anterior, aquest grup, format 
per dos membres del departament d’Infocentre de l’entitat, s’ha encarregat de realitzar una avaluació de la 
situació actual respecte l’any anterior, quan es va realitzar el segon pla d’acció, així repensar les actuals 
propostes de millora en matèria de sostenibilitat a fi d’establir nous objectius per el nou pla d’acció anual 
per al període 2019-2020.  
 
 
En la redacció d’aquest nou pla s’ha intentat tenir en compte tots els departaments de l’àrea de serveis de 
la institució amb els que hi ha hagut intercanvis d‘opinions i aportacions per tal de fixar els  nous objectius 
de les propostes de millora incorporades l’any anterior. 
 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dijous, 13 / maig / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció:  1 any 2020 

  

Pla o plans d’acció anteriors:  

 

 

Pla d’acció del COEIC 2019, Pla d’acció del COEIC 2018 i Pla 
d’acció del COEIC 2017 
 

 

 

mailto:atencioeic@eic.cat
https://www.eic.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

El COEIC, com a institució compromesa amb el medi ambient, té implantades una sèrie de mesures en el 
marc d’implantació d’una estratègia d’Oficina Verda, les quals són:  
- Recollida selectiva de residus (paper, plàstic i vidre).  
- Promoció de bones pràctiques per tal de reduir el consum de paper (impressió a dues cares, reutilització 
de paper, foment de les comunicacions electròniques, etc.).  
- Foment de l’eficiència i l’estalvi en els sistemes d’il·luminació i de climatització de l’edifici col·legial a Via 
Laietana (auditoria energètica, instal·lació de sistemes de ba ix consum, control horari d’il·luminació i de 
clima, etc.) 
- Visat telemàtic, que evita la presentació de documentació (projectes, certificats, etc.) en paper, així com 
desplaçaments per part dels col·legiats/ col·legiades. 
- Organització de cursos, tallers i jornades adreçats als col·legiats / col·legiades i a d’altres professionals 
dedicats a l’energia i l’eficiència energètica, fonts d’energia, consum, sostenibilitat, mobilitat, etc.  
 
D’altra banda, el Col·legi té constituïdes una sèrie de comissions, amb l’objectiu debatre i difondre, entre 
els enginyers/es i altres professionals experts, temes d’actualitat relacionats amb les millors tecnologies i la 
gestió dels recursos existents, l’energia, el medi ambient, la mobilitat, etc. Entre les quals destaquem: 
- Comissió de l’energia, integrada, entre d’altres, per la subcomissió d’energies renovables i el grup de 
treball d’eficiència energètica. 
- Comissió de medi ambient formada per professionals de diferents àmbits i amb una clara  vocació de 
compartir coneixements i experiències en l'àmbit de l'enginyeria, en especial, en aquells camps relacionats 
amb els anomenats vectors ambientals (aigua, energia, residus, emissions, etc).  
- Comissió de mobilitat i transports que reuneix tècnics i experts en els sectors del transport i la mobilitat 
de forma periòdica. Es debaten temes d’actualitat, organitzen jornades d’interès per al col·lectiu , i, en 
general, es crea una línia d’opinió que permet al Col·legi posicionar-se davant aspectes relacionats amb la 
mobilitat i el transport. 
  

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Continuar un procés de millora contínua iniciat l’any 2017 optimitzant la gestió dels recursos, i identificant 

noves oportunitats i objectius de millora respecte l’any anterior i promoure la conscienciació de tots els 

agents implicats (treballadors, col·legiats/col·legiades, etc.), així com aconseguir el compromís del personal 

per a la implantació efectiva de les mesures contemplades en el pla per tal d’aconseguir un major grau de 

sostenibilitat, progrés i desenvolupament. 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Formació en sostenibilitat 

Eficiència energètica, Energies renovables, 
Seguretat, Mobilitat i Medi ambient 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Augmentar el nombre de cursos, tallers i 

jornades adreçats als col·legiats/des i a 

d’altres professionals dedicats a 

l’Eficiència energètica, Energies 

renovables, Seguretat, Mobilitat i Medi 

Ambient en tot els seus vectors. 

 

 
 

 
 
 

 
     
Breu descripció: Els Enginyers Industrials de Catalunya organitza diversos cursos i jornades per 

conscienciar al nostre col·lectiu. 

 

Des del Col·legi s’intenta que tot el col·lectiu estigui conscienciat que entrem en una 

nova economia en la que hi ha: un canvi de paradigma energètic, en el que s’haurà 

de de reduir l’ús de combustibles fòssils, augmentar l’eficiència energètica, utilitzar 

massivament les energies renovables i fer que siguin gestionables amb la utilització 

de sistemes d’acumulació per no augmentar l’escalfament, un ús responsable de les 

matèries primeres, reutilitzar, reciclar, allargar el cicle de vida del productes,  

recuperar desprès els materials i fen los servir per a nous productes. 

 
La tasca dels EIC és informar i, si és possible, formar. Intentar preveure cap a on 

anirà el futur per a que els nostres companys/es sàpiguen quines seran les noves 

regles de joc. 

 

A banda d’incrementar el nombre de cursos relacionats amb l’Eficiència energètica, 

Energies renovables, Seguretat, Mobilitat i Medi ambient que s’ofereixen als 

col·legiats, adherits i públic en general, es va començar a oferir un postgrau 

d’economia circular, ja que s’ha detectat que pot haver una major necessitat per 

formar-se en aquest sector. 

L’economia circular es basa en els principis de preservació del capital natural, 

optimització del consum de recursos i en la reducció dels impactes que es 

produeixen en la activitat econòmica.  

Això vol dir que en la seva concepció, producció, ús i la seva eliminació provoquin els 

mínims abocaments i generació de residus i la mínima utilització d’energia amb 

l’objectiu de preservar els recursos del planeta. Al mateix temps, quan aquest 

producte hagi acabat la seva vida útil haurà de poder-se utilitzar com a matèria 

primera per a un altre ús. Per alguns hi ha subproductes que són un residu i per uns 

altres és una matèria primera. 

 

En aquest context, en el qual les empreses i administració s'estan adaptant i 

consolidant en aquest nou escenari, la Comissió de Canvi climàtic i Economia circular 
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dels Enginyers Industrials de Catalunya ha volgut promoure un curs de llarga durada 

per especialitzar enginyers en l'acceleració del canvi en el sector, per passar d'una 

economia lineal a circular, seguint les directrius marcades per la Unió Europea, i 

compta amb un Consell Assessor format per les empreses i entitats més 

representatives del sector. 

 

En el curs, s'estudien les diferents tipologies de residus existents, tant domèstics 

com industrials, agrícoles, miners, entre d'altres, i es veurà tot el ventall de 

tecnologies que poden aplicar-se per la valorització material i, si és el cas, també 

valorització energètica dels residus. 

 

El temari també inclou les vies de conservació d'aquests residus, bàsicament en 

materials de construcció, on s'analitzarà la sostenibilitat dels materials modificats. 

Els materials reciclats, en el marc de l'edificació sostenible, han de ser analitzats 

sobretot des del punt de vista de l'energia incrustada (embedded energy) i les seves 

prestacions en servei. En tot aquest procés és fonamental la innovació i el disseny. 

D'aquesta manera es tanca el cicle de vida dels residus. 

 

Cursos a destacats: 

 Postgrau d' Economia circular: com transformar residus en recursos. 

 Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.  
 Oportunitats i riscos de sostenibilitat i economia circular.  

 Tecnologies i aplicacions de l’hidrogen com a font d’energia.  
 Mercat elèctric i autoconsum. 

 Gestió pràctica de residus industrials. 

  

Més informació 
(enllaç): 

Portal Web del departament de formació: http://formacio.eic.cat/ 
Llistat de cursos que s'ofereixen al COEIC: http://formacio.eic.cat/cursos 
Postgrau en Economia Circular: http://ec-formacio.eic.cat/ 

 

Beneficis esperats: 
☐x  Ambientals  

☐x  Socials 
☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: Actuació de millora i 
continuïtat   

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
9.1, 9.10, 3.7, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Àrea de Serveis. Formació. 

  

Calendari d’execució previst:  2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Mitjans propis. 

https://formacio.eic.cat/cursos/1105697
http://formacio.eic.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Observacions:  Obtenció de dades trimestral. 

 

 

Indicador/s: 

Nombre de cursos, relacionats amb Eficiència energètica, Energies renovables, Seguretat, Mobilitat i Medi 

Ambient.  
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2. Nom de l’actuació: 
Foment de bones pràctiques ambientals dins 

l’oficina. 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Impulsar pràctiques mes respectuoses 
amb el medi ambient al dia a dia de 
l’empresa i entre els treballadors. 

 

 

 

 
 
 

 
     

Breu descripció: Alguns exemples de bones pràctiques: 
- Col·locar sensors de moviment als lavabos per tal de optimitzar el temps en que 
estan els llums encesos 
- Fomentar que els treballadors dinin amb carmanyola disposant una sala amb 
microones i taules per tal de que tothom es pugui portar el dinar en carmanyola.  
- Col·locar un dispensador d’aigua a l’oficina, i ampolles d‘aigua a les sales de 
reunions per fomentar l’ús gots i vasos reutilitzables per tal de minimitzar al màxim 
els envasos d’aigua. 
- Fomentar la impressió de documents en blanc i negre i a doble cara configurant la 
impressora per tal de que imprimeixi d’aquesta manera per defecte.  
- Proporcionar abonaments de transport públic als treballadors per tal de que puguin 
fer desplaçaments relacionats amb la feina. 
 
Volem destacar els següents vectors que s’han treballat: 

- Estalvi i eficiència energètica: sensors de moviment als lavabos per tal de 
optimitzar el temps en que estan els llums encesos 

- Consum responsable i saludable: Fomentar que els treballadors dinin amb 
carmanyola disposant una sala amb microones i taules per tal de que tothom 
es pugui portar el dinar en carmanyola. 

- Prevenció de residus:  
- Dispensador d’aigua a l’oficina, i ampolles d‘aigua a les sales de reunions per 
fomentar l’ús gots i vasos de vidre pels treballadors/es i reutilitzables a les 
formacions, per tal de minimitzar al màxim els envasos d’un sòl ús. 

              - Fomentar la impressió de documents en blanc i negre i a doble cara 
              configurant la impressora per tal de que imprimeixi d’aquesta manera per  
              defecte. 

- Foment del teletreball:  
      - Proporcionar equips portàtils als treballadors per tal de que puguin    
desenvolupar la seva feina diària des del seu domicili amb una presencialitat 
mixta. 

             - Visat telemàtic: Augmentar l’ús del visat telemàtic i reduir la quantitat de 
               visats presencials i alhora obtenir beneficis ambientals:  
                 - Evitar el desplaçament a la seu del COEIC per tal de realitzar els visats.  
                 - Evitar la impressió dels documents a visar ja que el tràmit el realitza 100% 
                  online 
 

 
 

 

  

Més informació Guia d’Oficina Verda per oficines i despatxos: 
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(enllaç): http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-
mes/document/150/guiaove.pdf 
 
Web certificació (visat telemàtic): https://certificacio.eic.cat  

 

Beneficis esperats: 
☐x  Ambientals  

☐ Socials 

☐x  Econòmics 

Tipus d’actuació: Actuació d’innovació i de 
continuïtat.   

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.1, 5.4, 5.8, 5.3 i 5.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Conjunt de treballadors 

  

Calendari d’execució previst:  2021 - 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Mitjans propis 

  

Observacions:  Observació de dades anual..  

 

 

Indicador/s: 

Visat telemàtic: 
- Percentatge de visats presencials 
- Percentatge de visats telemàtics 
 
Prevenció de residus: 
- Percentatge d’impressions en color anuals 
- Percentatge d’impressions en blanc i negre 
- Nombre d’impressions anuals 
  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/150/guiaove.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/150/guiaove.pdf
https://certificacio.eic.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


       

8 
 

 

3 Nom de l’actuació: Acords Voluntaris. 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fomentar el programa de la generalitat 
per impulsar pràctiques més 
respectuoses amb el medi ambient al 
dia a dia de les empreses i entre els 
col·legiats/es. 

 

 

 
 

 
 

 

     
Breu descripció:  

Adhesió als Acords Voluntaris 
 
El Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquest Programa ofereix eines, suport i 
reconeixement a aquelles organitzacions que de manera voluntària volen establir un 
compromís per a reduir les seves emissions de GEH. 

Mitjançant un Acord, les organitzacions que s’adhereixen es comprometen a: 

- Realitzar un inventari de les seves emissions de GEH i fer un seguiment anual 
- Plantejar i implementar anualment mesures per a reduir les seves emissions 

de GEH 

Els tipus d’organitzacions que es poden adherir a aquesta iniciativa són: les empreses 
(sector primari, indústria, fàbriques, constructores, empreses de serveis, etc.), els 
allotjaments i els establiments de restauració, els comerços, els serveis (centres 
educatius, sanitaris, etc.), les associacions i fundacions i les entitats de l’Administració 
pública. 
Aquest programa atorga una etiqueta que reconeix l’esforç de reducció d’emissions 
per part de les organitzacions adherides. 

 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Més informació: 

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/acords_voluntaris/ 
 
Com adherir-se: 
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/acords_voluntaris/Com-adherir-
se-i-altres-passos-acces-a-laplicacio-web/ 
 
Pas a pas: 
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/mitigacio/acords_volunta
ris/4_com_adherir_se/documents/El-Programa-dAcords-voluntaris-pas-a-
pas_v2018.pdf 
 

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/acords_voluntaris/
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/acords_voluntaris/Com-adherir-se-i-altres-passos-acces-a-laplicacio-web/
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/acords_voluntaris/Com-adherir-se-i-altres-passos-acces-a-laplicacio-web/
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/mitigacio/acords_voluntaris/4_com_adherir_se/documents/El-Programa-dAcords-voluntaris-pas-a-pas_v2018.pdf
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/mitigacio/acords_voluntaris/4_com_adherir_se/documents/El-Programa-dAcords-voluntaris-pas-a-pas_v2018.pdf
https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/03_AMBITS/mitigacio/acords_voluntaris/4_com_adherir_se/documents/El-Programa-dAcords-voluntaris-pas-a-pas_v2018.pdf
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Beneficis esperats: 
☐x  Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.1, 5.3 i 5.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Conjunt dels col·legiats/des 

  

Calendari d’execució previst:  2020 

  

Recursos humans i/o econòmics:  
      

  

Observacions:  
      

 

 

Indicador/s: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Donar visibilitat a les aportacions sostenibles de 
l’enginyeria industrial amb els Fulls d’Enginyeria 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fomentar les pràctiques sostenibles dels 
col·legiats/des. 
Aportació de l’enginyeria  a la 
sostenibilitat i als problemes ambientals. 
Liderar l’evolució tecnològica per al 
progrès del món i les persones 

 

  

 
 
 

 
     
Breu descripció:  

En un món canviant i després de la ‘’sotragada’’ que ha representat la COVID -19 per a 
tothom, Enginyers Industrials de Catalunya ha decidit aprofitar la situació per 
reflexionar sobre el futur de la professió i la seva projecció cap a la societat. Per això, 
s’ha treballat per tenir el propòsit: ‘Liderem l’evolució tecnològica per al progrés del 
món i les persones’ que vol que sigui ‘’abraçat’’ per tota la comunitat de professionals 
de l’enginyeria. Aquesta reflexió és fruit d’un treball intern d’anàlisi, sessions amb 
experts, propostes del col•lectiu... 
 
D’aquesta manera, Enginyers Industrials de Catalunya vol explicar al col•lectiu com 
des de la professió enginyera es pot treballar per millorar la vida de les persones, fent 
de l’enginyeria un pont entre el creixent coneixement científic i la seva plasmació en 
tecnologies útils, i com, des també des de l’enginyeria, s’actua ‘’amb integritat i 
expertesa’’ 
 
Tot just fa un any, just abans de la pandèmia, en un món ja globalitzat i plenament 
interdependent, s'havia assolit un ampli consens en relació amb els grans 
desafiaments als quals ens enfrontàvem com a societat. L'ONU els va formular el 
2015 fixant els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a aspecte troncal de 
l'Agenda 2030. Els reptes són majúsculs, però també les eines que tenim a l'abast 
perdonar-hi resposta. Per primera vegada, la humanitat té la possibilitat d'encarar-los 
amb opcions de sortir-se'n.  
 
L'enginyer industrial és el professional especialista en productivitat i millora de la 
qualitat. Les necessitats d'avui fan que haguem de fer una presa de consciència i 
transversalitat dels aspectes ambientals. Es tracta d'aplicar principis de sostenibilitat, 
prevenció i resolució ambiental en tots i cadascun dels punts de l'exercici 
professional.  
Sigui en la planificació, disseny, desenvolupament, fabricació, control de qualitat, 
gestió, administració, etc. d'una idea, procés, producte o sistema, l'enginyer industrial 
pot i ha de presentar-se com a part imprescindible de la consecució d'objectius de 
sostenibilitat amb ull integrador. 
 
Camps de treball en sostenibilitat 
 

- Energia, eficiència i canvi climàtic. L'ús i aprofitament de l'energia, recerca i 
aplicació de mesures d'eficiència energètica, reducció d'emissions de carboni 
i desenvolupament d'energies renovables.  
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- Mobilitat i transport. Desenvolupament tecnològic dels vehicles, 
coneixements en logística, planificació i gestió de xarxes de transport urbà o 
interurbà i transport de mercaderies, terrestre, marítim o aeri.  

- Renovació urbana i edificació. El com es desenvolupa el territori i creixen els 
municipis, resoldre problemes del desenvolupament urbanístic i planificar les 
solucions per al futur. Certificació d'eficiència energètica dels immobles i la 
proposta de mesures per aconseguir-la.  

- Desenvolupament rural. Desenvolupament de xarxes de distribució elèctrica 
en el medi rural. Energia renovable, plantes eòliques o fotovoltaiques,  
renovació urbanística de parc d'enllumenat públic en municipis petits.  

- Residus. Gestió de residus i contaminació en la indústria i en les xarxes de 
recollida selectiva urbana o industrial de qualsevol nivell i format: SIG, SDDR, 
porta a porta, etc., així com en la gestió dels propis residus : indústria de 
reciclatge, abocador, reutilització, combustible, etc.  

- Aigua. Supervisió de maquinària en les EDAR fins a la planificació de la xarxa, 
aprofitament dels fangs, sistemes de potabilització i explotació de l'aigua. Un 
bé cada vegada més escàs i la sostenibilitat és primordial en un país que 
camina cap a la desertització. 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

El propòsit dels EIC: https://www.eic.cat/noticies/el-proposit-eic 
Portal web dels fulls d’enginyeria: https://www.fullsdenginyeria.cat/  

 

Beneficis esperats: ☐x  Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
6.5, 6.7, 6.8, 6.9 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Tota l’entitat  

  

Calendari d’execució previst:  2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Àrea de coneixement  

  

Observacions:  Actuació progressiva  

 

 

Indicador/s: 

      

https://www.eic.cat/noticies/el-proposit-eic
https://www.fullsdenginyeria.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


      

   

 
 

6. Nom de l’actuació: Comissions tècniques  
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Impulsar grups de treball entre els 
col·legiats/des. 
Aportació i solucions de l’enginyeria  a la 
sostenibilitat i als problemes ambientals. 
Impulsar les activitats realitzades per les 
comissions 

 

 

 
 
 

 

 

     
Breu descripció:  

L'enorme varietat de branques d'especialització que presenta l'enginyeria industrial 
provoca dispersió. Per facilitar el contacte entre professionals des del COEIC 
existeixen comissions i grups de treball per sectors, com ara: 
 

- La Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular s'enquadra en el grup de 
les comissions tècniques dels Enginyers Industrials de Catalunya. Està 
formada per professionals de diferents àmbits i amb una clara vocació de 
compartir coneixements i experiències en l'àmbit de l'enginyeria, en especial, 
en aquells camps relacionats amb els anomenats vectors ambientals (aigua, 
energia, residus, emissions, ...). Els objectius són de debatre i difondre, entre 
els enginyers i altres professionals experts, temes d'actualitat relacionats 
amb les millors tecnologies disponibles i la gestió dels recursos existents.  
 
Tant des de la subcomissió de residus, com la d’aigua, com la resta de 
companys de la comissió de medi ambient intentem difondre  els 
coneixements per  aconseguir que en la producció de bens i serveis es 
dissenyin eco-productes. 

 
            Exemples d’Activitats realitzades: 

- El reciclatge de residus tèxtils: un repte per a l'economia circular 
(05/05/2021) 

- Control de coronavirus en EDAR's com a sistema d'ajut en la lluita contra la 
pandèmia (07/04/2021) 

- Espais saludables: Control dels aerosols en espais tancats mitjançant la 
ventilació (10/03/2021) 

- "El transvasament del Ter, dits i fets" de Joan Gaya (03/03/2021) 
- Com reduir la contaminació de Barcelona? Altres actuacions després de 

l'aplicació ZBE (24/02/2021) 
- Economia Circular: Cap a un nou model de desenvolupament. El cas ENDESA 

(18/02/2021) 
 
            Inscripció i participació: 
http://grups.eic.cat/groups/canvi-clim-tic-economia-circular 
 

- La Comissió de Mobilitat reuneix tècnics i experts en els sectors del transport 

 

 

 

http://grups.eic.cat/groups/canvi-clim-tic-economia-circular
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i la mobilitat de forma periòdica. Es debaten temes d´actualitat, organitzen 
jornades d´interès per al col·lectiu, i, en general, es crea una linia d´opinió 
que permet al Col·legi posicionar-se davant aspectes relacionats amb la 
mobilitat i el transport. Els objectius que té és incidir en els Plans de Mobilitat 
i Transports, fomentar la formació de professionals del sector i  fomentar la 
recerca. 
Actualment dins de la Comissió de Mobilitat existeixen els Grups de Treball 
d'Aeronàutica, Automoció i Indústries Ferroviàries. 

 
            Exemples d’Activitats realitzades: 

- Motorsport Student Conference - Ferrari F1 Engineering Academy 
(22/04/2021) 

- Astronautes, pandèmies i telemedicina (21/04/2021) 
- Canvi Climàtic, motor de canvi del MotorSport (14/04/2021) 
- NEWSPACE today (17/03/2021) 
- Les Tertúlies del Motorsport: Salvador Cañellas (16/03/2021) 
- Pla de Rodalies de Catalunya 2020 – 2030 (15/03/2021) 
- La dona en el Motorsport (08/03/2021) 

 
            Inscripció i participació: 
http://grups.eic.cat/groups/mobilitat-i-transports 
 

- La Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya considera 
especialment rellevant  treballar en l’aplicació del Pla Integrat d’Energia i 
Clima (PNIEC) i el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les 
condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum 
d’energia elèctrica que marquen el desenvolupament d'activitat energètica 
en els properes dècades. 
Amb aquesta finalitat, la visió de treball de la comissió pretén integrar, 
debatre i reflexionar sobre la visió des de  dos  punts de vista; des de les fonts 
de generació transport i distribució d’energia, des del punt de vista de 
l’usuari final junt amb una visió transversal sobre l’entorn regulatori.  
 
Actualment dins de la Comissió d’Energia existeixen Grups de Treball i 
Subcomissions: Energies primàries, Generació, transport i distribució 
d'energia elèctrica, Energies renovables i solucions energètiques, Gestió i 
eficiència energètica (Energy Management) i Qualitat energètica (grup de 
treball transversal). 
 

            Exemples d’Activitats realitzades: 
- Cicle Eficiència Energètica: L'Eficiència Energètica a la Indústria (1) 

13/05/2021 
- Impacte Nou Decret Autoconsum en els municipis. Experiències i 

Prospectives (2) 11/05/2021 
- Impacte Nou Decret Autoconsum en els municipis. Experiències i 

Prospectives (1) 04/05/2021 
- Injecció de biometà en xarxes de distribució de gas a Catalunya. Punts de 

vista del productor, del distribuïdor i del sector gasista 29/04/2021 
- El preu de l'energia elèctrica en la indústria 15/04/2021 
- L'estatut de l'empresa electrointensiva 24/03/2021 
- La transició energètica no elèctrica. Estratègies 2030. Visió 2050 (sessió 3). 

Reducció d'emissions de CO2. El camí de l'hidrogen gris fins a l'hidrogen verd 

http://grups.eic.cat/groups/mobilitat-i-transports
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Beneficis esperats: ☐x  Ambientals  

☐ Socials 
☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

8.1, 8.9, 9.1, 9.8, 9.9, 9.10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Àrea de coneixement  

  

Calendari d’execució previst:   2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:  
      

  

Observacions:  Actuació progressiva  

 

 

Indicador/s: 

Nombre d’activitats realitzades per les comisions 

18/03/2021 
- La transició energètica no elèctrica. Estratègies 2030.Visió 2050 (sessió 2). La 

petroquímica i les noves rutes de la química sostenible 11/03/2021 
- Balanç energètic de Catalunya 2018-2019 i balanç elèctric 2020 09/03/2021 

 
            Inscripció i participació: 
http://grups.eic.cat/groups/energia 
 
Els grups de treball fomenten la sinergia i el treball en equip dels enginyers 
especialitzats. Els grups de treball es fan especialment necessaris i la seva tasca ajuda 
a que els Col·legis Oficials guanyin presència en el debat, presa de decisions i 
divulgació. I per descomptat faciliten la feina dels seus membres posant en comú 
problemes i solucions. 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.eic.cat/comissions 

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


      

   

 
 

 

Beneficis esperats: 
☐x  Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5.1, 5.3 i 5.9  

7. Nom de l’actuació: Adhesió al repte #beuresenseplastic 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Eliminar els gots de plàstic d’un sol ús. 
 

  

 
 

 
 

 

     
Breu descripció: Suma’t al repte BEURE SENSE PLÀSTIC! 

Des del  Grup de Treball de Residus de Barcelona + Sostenible i en el marc de 
l’Estratègia Residu Zero de l’Ajuntament de Barcelona, pensem que  ja és l’hora de 
posar fi al consum desmesurat de plàstics d’un sol ús  de les begudes. Per aquest 
motiu, us convidem a participar en aquest repte per tal que cadascú participi en 
l’eliminació de plàstic d’un sol ús de les begudes en els seus espais de treball, centres 
educatius, organitzacions o en les activitats que dugui a terme per a la ciutadania.  

EL REPTE #beuresenseplastic:  
aconseguir que 500 membres de la xarxa Barcelona+Sostenible  
passin a l’acció apartant el plàstic d’un sol ús de les begudes!  FEM-HO! 

Necessiteu inspiració? Aquí trobareu una guia de casos d’èxit. Per sumar-vos a l’acció 
i fer possible el repte, només cal que us inscriviu en aquest enllaç, i així us 
comprometreu a reduir el plàstic d’un sol ús de la vostra organització. En el cas que 
ja no utilitzeu plàstics d’un sol ús de les begudes, podeu adherir-vos igualment al 
repte amb les accions que ja teniu implementades i fer-ne difusió a la xarxa de 
Barcelona+Sostenible. 

Fem-ne difusió a les xarxes socials amb el #beuresenseplastic i compartiu totes les 
vostres accions!! 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Més informació: 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-
sostenible/tags/page/sumat-al-repte-beure-sense-plastic 

Adhesions al repte “Beure sense plàstic” 

Vídeo del repte “Beure sense plàstic” 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/grup-de-treball-residu-zero
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11752
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11780
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/sumat-al-repte-beure-sense-plastic
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/sumat-al-repte-beure-sense-plastic
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11780
https://www.youtube.com/watch?v=UFBSZjtaqzg
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Persona o àrea responsable:  Conjunt dels col·legiats/des 

  

Calendari d’execució previst:  2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:  
      

  

Observacions:  
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre de participants 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: 2019  
Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

2021  

Valor assolit 
Data 2n any: 

2022  

Formació en eficiència energètica, 
Energies renovables,  Seguretat, 
Mobilitat i Medi ambient 

Nombre de cursos, tallers i 
jornades relacionats amb 
eficiència energètica, 
energies, renovables, 
seguretat, mobilitat i medi 
ambient. 

        24 cursos                  26 cursos          

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

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

Foment de bones pràctiques ambientals 
dins l’oficina. 

- Percentatge de visats 
presencials. 
- Percentatge de visats 
telemàtics. 
- Percentatge d’impressions 
en color anuals 
- Percentatge d’impressions 
en blanc i negre 
- Nombre d’impressions 
anuals totals. 

          11.6 % 
 
          88.4 %    
        
          54.4 % 
 
          45.6 % 
 
         640861             
   

         < 5% 
 
          >95% 
 
            52 % 
 
            48 % 
 
         620000            
               

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

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

Comissions tècniques  

Nombre d’activitats 
realitzades per les comisions 
de canvi climàtic, movilitat i 
energia 

          24                     30   

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

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

Beure sense plàstic Nombre de participants 0                   
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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 

Empreses adherides al Col·legi:   
http://www.eic.cat/qui-som/empresa-adherida/empreses  
  
Relació i networking:  
http://www.eic.cat/qui-som/empresa-adherida/relacio-networking 
 
Col·laboració per el desenvolupament de respiradors durant la primera onada de COVID-19: 
https://www.fullsdenginyeria.cat/els-respiradors-un-any-despres 
 
Treball en xarxa: 
Conveni de col·laboració amb el CEEC - Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya: 
https://www.eic.cat/promocio/e_relacio/Diversos%20temes/2012/news_web/2012/pdf/CEEC_i_AEIC.pdf 
El CEEC i el Grup de treball Eficiència Energètica del COEIC desglossen el RD 900/2015 i la situació de 
l’autoconsum: 
https://ww3.eic.cat/noticies/ceec-grup-treball-eficiencia-energetica-del-coeic-desglossen-rd-9002015 
 
 

 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://www.eic.cat/qui-som/empresa-adherida/empreses
http://www.eic.cat/qui-som/empresa-adherida/relacio-networking
https://www.eic.cat/promocio/e_relacio/Diversos%20temes/2012/news_web/2012/pdf/CEEC_i_AEIC.pdf
https://ww3.eic.cat/noticies/ceec-grup-treball-eficiencia-energetica-del-coeic-desglossen-rd-9002015

