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1. Dades de l’organització
Nom:

Femarec, S.C.C.L.

Breu descripció:

Femarec és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, creada l’any 1991
i de referència dins l’àmbit de la integració sociolaboral de col·lectius en risc
d’exclusió social. Compta amb un centre d’Orientació, Formació i Inserció
Sociolaboral per a aturats, amb un Departament de Formació Continuada i un
de desenvolupament de Nous Projectes Socials, amb un Centre Especial de
Treball per a la integració laboral de persones amb discapacitat i amb un
Centre de Dia de Salut Mental.

Dades de contacte:

C/ Sardenya, 68-72, 08005 Barcelona, telf: 932859310, fax: 932859311, correu
electrònic: femarec@femarec.cat, web: www.femarec.cat

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

17/01/2013

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Femarec, S.C.C.L. des de fa 27 anys té el compromís de construir una societat més justa, solidària i
respectuosa amb la diversitat apostant per noves propostes d’integració social, laboral i cultural per
persones que es troben en risc d’exclusió social. A més, treballa activament per promoure el respecte i
cura del medi ambient, així com la construcció d’una Barcelona més sostenible amb diferents accions
com tallers ambientals per escoles, gestió i recollida selectiva de residus, recuperació i reparació de
màquines i dispositius varis.
El pla d’acció consta a grans trets de les següents actuacions:
- Instal·lació de les activitats que duem a terme a un nou emplaçament.
- Reducció del consum energètic dels centres on es continua treballant.
- Manteniment del Sistema de Qualitat i Medi Ambient.
Tots els treballadors i treballadores de Femarec estan implicats en el procés de millora continua i en
l’adopció de mesures que donin compliment amb el Sistema de Qualitat i Medi Ambient implantat a
diversos centres de l’Entitat.
El Pla d’acció continua servint com a eina per planificar i identificar les mesures a adoptar, terminis,
recursos i control.
Data de publicació del Pla d’acció:

22/06/2018

Vigència del Pla d’acció:

2018-2019

Pla/plans d’acció anterior/s:

28/06/2017
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/fil
es/documents/plans/pla_accio_femarec_2017.pdf
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3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
Femarec té implantat des de l’any 2011 el Sistema de Qualitat segons la norma UNE EN ISO
9001:2008 al Centre d’Orientació, Formació i Inserció Sociolaboral ubicat al C/ Sardenya, 68-72 de
Barcelona. A l’any 2012 es va implantar al Centre Especial de Treball ubicat al C/ Maresme, 59-61 i 6567 de Barcelona el Sistema de Qualitat i Medi Ambient segons les normes UNE EN ISO 9001:2008 i
UNE EN ISO 14001:2004. Durant l’any 2017 es va dur a terme l’adaptació dels Sistemes a les normes
ISO 9001:2015 i 14001:2015.
Ambdós sistemes detallen els processos, organitzen i ordenen totes les actuacions i objectius a assolir
per l’Entitat.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Millora continua i compromís de continuïtat d’una actitud activa i responsable envers el medi ambient
i la sostenibilitat.

5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: REFEM FEMAREC!
Objectius:

Instal·lació de les activitats que duem a terme a
un nou emplaçament

IMATGE

Breu descripció:

La zona urbanística on es troba ubicat el Centre Especial de Treball de
Femarec està afectat pel projecte 22@, un projecte que pretén dedicar
aquesta àrea a les noves tecnologies, fet que ha requerit la necessitat de
trobar un nou espai de forma imminent per garantir la continuïtat del nostre
projecte.
La nova ubicació permetrà unificar totes les seus de l’entitat en un sol espai,
millorar les sinergies entre departaments, construir un espai innovador i
respectuós amb el medi ambient, incrementar els serveis oferts pel Centre
Especial de Treball així com les accions formatives i d’inserció que es
realitzen actualment.

Més informació (enllaç):

-
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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, 4.6, 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.7, 8.4, 10.2, 10.4, 10.6 i 10.7

Persona o àrea responsable:

Direcció i Responsables dels diferents Departaments

Calendari d’execució previst:

Any 2018-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Responsables i treballadors dels diferents Departaments.
Recursos inclosos als pressupostos de l’Entitat.

Observacions:

-

Indicador/s:

Obtenció de llicències d’activitat i autoritzacions pertinents de l’Administració.
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5.2 Nom de l’actuació: REDUCCIÓ CONSUM ELÈCTRIC
Objectius:

Reduir el consum elèctric als centres de
l’Entitat on es continua treballant actualment
mitjançant les actuacions que es detallen a
continuació.

Breu descripció:

IMATGE

Continuar amb la instal·lació de bombetes LED a serveis i vestuaris així com a
àrees productives i comunicació al Departament de Manteniment de qualsevol
anomalia que es detecti.

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:
4.3, 4.5, 8.4, 10.3, 10.4 i 10.7

Persona o àrea responsable:
Calendari d’execució previst:

Direcció, Departament de Compres, Tècnic de Manteniment i
Responsable de Qualitat i Medi Ambient.
Durant l’any 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Departament de Compres, Tècnic de Manteniment,
Responsable de Qualitat i Medi Ambient i Tècnica de Medi
Ambient. Recursos econòmics inclosos als pressupostos de
l’Entitat.

Observacions:

-

Indicador/s:

Consum determinat a les factures de la companyia subministradora d’electricitat.
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5.3 Nom de l’actuació: REDUCCIÓ CONSUM DE COMBUSTIBLE I
MOBILITAT EFICIENT
Reduir el consum de combustible i continuar
potenciant la mobilitat eficient a l’Entitat
mitjançant les actuacions i fites que es detallen
a continuació.

Objectius:

Breu descripció:

IMATGE

Substitució de vehicles antics i compra de nous que compleixin amb la normativa
Euro VI. Continuar amb la programació de les recollides de residus del Centre
Especial de Treball amb suport de sistemes de posicionament global així com
optimització de l’espai dels vehicles i elecció dels mateixos segons càrrega a
transportar, ús de vehicles compartits o transport públic quan es realitzen visites
comercials o desplaçaments per motius laborals i manteniment preventiu dels
vehicles propis de l’Entitat per garantir el seu correcte estat i funcionament.

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:
2.5, 2.9, 3.1, 4.6, 10.2 i 10.4

Persona o àrea responsable:

Direcció i Responsables dels diferents Departaments

Calendari d’execució previst:

Durant l’any 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Responsables i treballadors dels diferents Departaments.
Recursos inclosos als pressupostos de l’Entitat.

Observacions:

-

Indicador/s:

Consum de combustible
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5.4 Nom de l’actuació: SISTEMA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
Manteniment del Sistema de Qualitat i Medi
Ambient segons les normes ISO 9001:2015 i
14001:2015.

Objectius:

Breu descripció:

IMATGE

Femarec té implantat des de l’any 2011 el Sistema de Qualitat segons la norma
UNE EN ISO 9001:2008 al Centre ubicat al C/ Sardenya, 68-72 de Barcelona i
des de l’any 2012 té implantat el Sistema de Qualitat i Medi Ambient segons les
normes UNE EN ISO 9001:2008 i UNE EN ISO 14001:2004 al Centre Especial
de Treball ubicat al C/ Maresme, 59-61 i 65-67 de Barcelona. Durant l’any 2017 es
va dur a terme l’adaptació dels Sistemes a les normes ISO 9001:2015 i
14001:2015.

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:
6.1, 6.2, 6.9 i 10.8

Persona o àrea responsable:

Direcció i Responsables dels diferents Departaments

Calendari d’execució previst:

Durant l’any 2018

Recursos humans i/o econòmics:

Responsables i treballadors dels diferents Departaments.
Recursos inclosos als pressupostos de l’Entitat.

Observacions:

-

Indicador/s:

Certificats d’auditories de seguiment i renovació
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

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

Estat actual
Data:

Refem Femarec!

Obtenció de llicències d’activitat i
autoritzacions pertinents de
l’Administració

Favorables

En procés

Reducció consum elèctric

Consum d’electricitat (Kwh)

Reducció 2%

404.091

Reducció consum de combustible i mobilitat
eficient

Consum de combustible (L)

Reducció 2%

26.711,60

Manteniment del Sistema de Qualitat i Medi
Ambient

Certificats de conformitat de les
auditories de seguiment i renovació

Certificats de
conformitat

Conformes

1r any
Data:

2n any
Data:
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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:
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

8. Col·laboracions i treball en xarxa
-

9. Observacions

-
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