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1. Dades de l’organització
Nom:

FECEMINTE (Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions)

Breu descripció:

Feceminte és una associació empresarial catalana sense ànim de lucre,
orientada a im pulsar i potenciar l’activ itat dels seus membres. Està
formada per empreses que es dediquen a la instal·lació, la integració ,
l’operació de xarxes i serv eis, l’enginy eria i la prestació d’altres
serv eis en l’àm bit de les telecom unicacions.
Neix l’any 1 968, sent l’interlocutor institucional entre les empreses de
telecomunicacions i l’Administració i els diversos agents presents en el sector
de les Telecomunicacions i les TIC en general.
D’acord amb els seus Estatuts les finalitats de la federació són la defensa, la
coordinació, el foment i la representació dels interessos com uns
dels seus membres, per a un progrés econòmic i social de la sev a activ itat.

Dades de contacte:

Guillermo Canal/ Ev a Muelas
info@feceminte.cat
C/ V iladomat, 174 · 08015 Barcelona · Telèfon 93 454 59 62

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 201 2 -2022:

25/06/2018

2. Dades del Pla d’acció
Ex pliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
L’elaboració d’aquest pla s’ha plantejat partint de l’interès de FECEMINTE en els aspectes ambientals
relacionats amb l’activitat de les seves empreses associades i amb l’activitat pròpia de la Federació.
D’altra banda, com FECEMINTE forma part de les associacions empresarials vinculades a PIMEC i té
el seu domicili al mateix edifici de PIMEC participa de forma activa en l’elaboració i en el seguiment
del propi pla d’acció de PIMEC i amb la que comparteix actuacions.
Data de publicació del Pla d’acció:
V igència del Pla d’acció:
Pla/plans d’acció anterior/s:

2018, 2019 i 2020

3. Diagnosi
Ex pliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
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Diferenciem les activ itats env ers la sostenibilitat en dues parts:
1- Cap als seus associats.
2- Les relacionades amb la sev a activ itat d’oficines i despatx os.
En relació amb la primera part: FECEMINTE participa activ ament en els diferents projectes
promoguts per PIMEC, des de la seva àrea de medi ambient, enfocats cap a les pimes i autònoms, en
temes com per exemple, els beneficis d’implantar un sistema de gestió ambiental, la reducció de
residus, l’eficiència energètica, etc...
En relació amb la seva pròpia activitat: FECEMINTE v etlla per segregar els residus generats
com activ itat d’oficines i despatx os i adop ta mesures graduals d’eficiència energètica.

4. Finalitat
Ex pliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Promoure la bona gestió dels residus que generem, treballar per sensibilitzar als nostres associats i al
propi personal de Feceminte, així com promoure la sostenibilitat a les pimes i als autònoms.

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Reciclatge de residus propis i sensibilització dels associats
Objectius:

-

Crear canals per facilitar la segregació dels
principals residus generats per l’entitat
(papers, tòners, env asos, etc).
Conscienciar a les empreses associades en
matèria de prev enció de residus.
Col·laborar
amb
PIMEC en la
implementació d’un Pla Intern d’Ampliació
de la Recollida Selectiv a de Residus en
l’edifici de les nostres oficines.

- Adhesió de Feceminte al repte “beure

sense plàstic” impulsat des del Grup de
Treball de Residus de Barcelona +
Sostenible, en el marc de l’estratègia Residu
Zero de l’Ajuntament de Barcelona.

- Campany es informativ es adreçades als

associats de Feceminte de Barcelona ciutat
mitjançant correu electrònics.
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Breu descripció:
-

-

Establir punts de separació dels residus.
Comunicar bones pràctiques als empleats i col·laboradors.
Informar els associats sobre com prevenir i reduir els residus i participar en
projectes enfocats a aquestes finalitats.
Reducció d’envasos de plàstic a les oficines de Feceminte (ampolla d’aigua
PIMEC.)
Durant el DMT2019, celebració anual de Feceminte, s’obsequia els assistents
(1 50 persones) amb una ampolla zero impacte.
Durant el 2020 fer diverses campanyes informatives v ia correu electrònic als
associats de Barcelona, llençant missatges sobre:
o Localització dels diferents punts v erds de zona i de barri de la ciutat.
o Div erses informacions per a entitats i empreses + sostenibles
o Repte v eure sense plàstic : Suma’t al repte.
Durant el 2021 continuar amb les campany es informativ es v ia correu
electrònic als associats i altres entitats, pàgina web, x arx es, per div ulgar
l’aposta “v erda en el món de les telecomunicacions”:
o 1 de juny de 2021, webinar en col·laboració amb Gealia i Wav econtrol
sobre el monitoratge de camp electromagnètics, tant per a les baix es
freqüències (línies d’alta tensió, ...) com per a radiofreqüències (ràdio,
televisió, telefonia mòbil, ...), com a mesura eficaç per a garantir la
seguretat de treballadors i públic en general.
o Fent aportacions a la consulta pública de la UE relativa a la rev isió de la
directiv a sobre el rendiment energètic dels edificis.
o Guia de bones pràctiques: Desplegament urbà de x arx es de fibra òptica
per façanes amb l’objectiu de racionalitzar el desplegament urbà de xarxes
de fibra òptica a les façanes, la Generalitat de Cataluny a, amb la
col·laboració de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
(Feceminte) i el suport del Consorci Localret, ha impulsat l’elaboració
d’aquesta guia.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
3.6, 4.10, 5.2, 5.10, 9.2
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Persona o àrea responsable:

Ev a Muelas i Dept. Medi Ambient de Pimec

Calendari d’execució previst:

2020 – 2021 - 2022

Recursos humans i/o econòmics:

FECEMINTE

Observacions:

Indicador/s:

Grau de reciclatge de paper, tòners, envasos, etc.
Número d’accions de sensibilització i informació dirigides als associats

5.2 Nom de l’actuació: Eficiència energètica
Objectius:

- Facilitar vies d’assessorament en eficiència
energètica pels associats (estudis
d’optimització de potència, informació sobre
ajuts, etc...)
- Fer divulgació de la guia “Rehabilita’m, fesme eficient i saludable”, orientada a bones
pràctiques d’eficiència energètica.
- Internament, substituir gradualment
l’equipament antic, per equipament més
eficient energèticament.

Breu descripció:

-

Foment de l’eficiència energètica.
Promoure l’aprofitament de fons públics en eficiència energètica.
Trobades d’assessorament d’eficiència energètica pels associats.
Campanya de comunicació d’eficiència energètica de PIMEC.
Campanya de comunicació a associats de conscienciació d’eliminació
IMATGE
d’equipament obsolet.

Més informació (enllaç): http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/files/reha
bilitam_fes_me_eficient_saludable.pdf
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Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.3, 4.5, 4.9, 8.2, 10.4
Persona o àrea responsable:

Ev a Muelas i Dept. Medi Ambient de Pimec

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

FECEMINTE i PIMEC

Observacions:

Indicador/s:

% d’estalvi energètic per la substitució d’equipament
Accions d’assessorament a associats.
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Reciclatge de residus propis i sensibilització dels
associats

Grau de reciclatge de paper, tòners,
env asos, etc.

Reciclatge de residus propis i sensibilització dels
associats

Número d’accions de sensibilització i
informació dirigides als associats

Valor esperat
de l’indicador
al cap d’un
any

50%
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Eficiència energètica

% d’estalvi energètic per la
substitució d’equipament

30%

Eficiència energètica

Accions d’assessorament a associats.
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Estat actual
Data:

1 r any
Data:

2n any
Data:

Ja estem actuant

Espais habilitats
per la recollida de
paper i recollida
de tòners.
Eliminació
d’ampolles i gots
de plàstic.

Espais habilitats
per la recollida de
paper i recollida
de tòners.
Eliminació
d’ampolles i gots
de plàstic.

3 correus
electrònics
informatius

Correus
electrònics
informatius

Reducció de l’ús
energètic vinculat
a les accions de
Pimec en el seu
edifici: ascensors i
il·luminació.

Reducció de l’ús
energètic vinculat
a les accions de
Pimec en el seu
edifici: ascensors
i il·luminació.

Pendent de posar
en marxa.

Pendent de posar
en marxa.

Una sessió
d’informació
general als
associats
En les
renovacions s’està
considerant el
factor d’eficiència
de manera
important
Pendent de posar
en marxa
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7. 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:
Object iu

Lín ies d’a cció

1. Biodiv ersitat

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

1 .5

1 .6

1 .7

1 .8

1 .9

1 .1 0

2. Espa i públic i mobilitat

2 .1

2 .2

2 .3

2 .4

2 .5

2 .6

2 .7

2 .8

2 .9

2 .1 0

3. Qu alitat ambiental i salut

3 .1

3 .2

3 .3

3 .4

3 .5

3 .6

3 .7

3 .8

3 .9

3 .1 0

4. Ciu tat 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 .1 0

5. Ús r a cional dels recursos

5 .1

5 .2

5 .3

5 .4

5 .5

5 .6

5 .7

5 .8

5 .9

5 .1 0

6. Bon g ov ern i responsabilitat social

6 .1

6 .2

6 .3

6 .4

6 .5

6 .6

6 .7

6 .8

6 .9

6 .1 0

7. Ben estar de les persones

7 .1

7 .2

7 .3

7 .4

7 .5

7 .6

7 .7

7 .8

7 .9

7 .1 0

8. Pr og rés i desenvolupament

8 .1

8 .2

8 .3

8 .4

8 .5

8 .6

8 .7

8 .8

8 .9

8 .1 0

9. Edu cació i a cció ciutadana

9 .1

9 .2

9 .3

9 .4

9 .5

9 .6

9 .7

9 .8

9 .9

9 .1 0

10. Resiliència i responsabilitat planetària

1 0 .1

1 0 .2 1 0 .3

1 0 .4 1 0 .5

1 0 .6 1 0 .7

1 0 .8 1 0 .9 1 0.10

8. Col·laboracions i treball en xarxa
Som una associació empresarial vinculada des de fa anys a PIMEC, les nostres oficines són a l’edifici de
PIMEC, amb la que col·laborem en les seves actuacions, participem en les seves accions i mantenim una
comunicació constant. En aquest sentit destacar que PIMEC col·labora amb l’ARC en accions de difusió
en prevenció de residus, té convenis amb experts, és membre de l’Agència de Residus, de l’Agència
Catalana de l’Aigua, del Consell de Qualitat Ambiental i de l’Entitat Metropolitana de Residus.

9. Observacions
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