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1. Dades de l’organització 
 

Nom: CIM UPC 

  

Breu descripció: Al CIM UPC tenim com a missió promoure de forma integrada la investigació i la 
innovació de productes i els sistemes de fabricació i els processos d’enginyeria de 
producció associats, en estreta cooperació amb la UPC, per a contribuir al 
desenvolupament de la tecnologia i aportar coneixement a les empreses, 
proporcionant en paral•lel formació d’alt nivell en base al know‐how generat 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C/ Llorens i Artigas 12 

 
 93 401 71 71 

 
 info@cimupc.org 

 
 

https://fundaciocim.org/ca 

  

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

20 Desembre 2018 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

El Pla d’Acció recull els objectius i les activitats que des de CIM UPC es faran  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Juny 2019 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins al 2021 

  

Pla o plans d’acció anteriors: Cap 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

CIM UPC sempre ha estat compromès amb el medi ambient i sempre s’han realitzat accions per garantir el 
funcionament sostenible de la seva activitat, però no es feia un recull de les mateixes. Estem 
desenvolupant una Política Ambiental i aquí va sortir la idea d’adhesió a BCN+ Sostenible. Volem fer un 
recull de totes les accions que realitzem d’ara endavant, i una bona manera de fer-ho és mitjançant aquest 
Pla d’Acció que a la vegada ens permet participar en la sostenibilitat de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 

 

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


       

2 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El Pla d’Acció ve derivat de la nova Política Empresa Saludable que estem creant al CIM UPC. La millor 
manera d’aplicar-la és mitjançant aquest Pla. Volem portar una traçabilitat de les accions que es faran i el 
Pla ens ho permet. L’objectiu principal és realitzar dues grans accions a l’any per millorar la sostenibilitat 
del CIM. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Canvi de lluminàries 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Canviar les llums de totes les oficines i 
aules del CIM UPC dels fluorescents 
actuals, a panells LED d’eficiència A+.. 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: Aquests panells tenen una vida útil 10 vegades més elevada que un panell 
convencional, i consumeixen un 80% menys. Tenen una potencia de 84 lm/W, què és 
equivalent a un panell de 160W, cosa que ens permet fer un estalvi d’un 60% en el 
consum energètic. També millorarem la intensitat de la llum, ja que tenen 5600 
lúmens de potència, més que un panell convencional de potència equivalent. 

 

 

 

  

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? 
 

3.7; 5.3  

 
 

 

Persona o àrea responsable: Direcció 

  

Calendari d’execució previst: 2019 

  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos econòmics propis 

  

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

- Nombre d’espais amb panells LED 
- Satisfacció envers les llums en l’enquesta de clima 

 

2. Nom de l’actuació: Cultura transport públic 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Intentar augmentar el nombre d’usuaris 
de la Retribució Flexible pel transport. 
Aconseguir un pàrquing de bicis propi 
del CIM . 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: Al CIM UPC oferim un servei que és la Retribució Flexible. Un dels beneficis és el 
Transport públic, on la gent pot obtenir una exempció de l’IRPF per la quantitat 
invertida en transport públic. D’altra banda farem difusió de l’aparcament de 
bicicletes de la FME i volem posar un pàrquing propi del CIM pel personal. 

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

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

2.5; 2.6; 2.7;   

 

 

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

 

 

Persona o àrea responsable: Desenvolupament de Persones 

  

Calendari d’execució previst: Permanent 

  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos propis 

  

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

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

- Nombre de persones que utilitzen la Retribució Flexible de Transport 
- Nombre de persones que venen en bicicleta al CIM 

 

3. Nom de l’actuació: Compra Sostenible 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Fer una compra sostenible en el material 
fungible i en la contractació de càterings 
per a esdeveniments- 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Crear instruccions de compra de material fungible que sigui sostenible amb el medi 
ambient i no compra més del que es necessita. També contractarem càterings que 
siguin respectuosos amb el medi ambient (envasos, productes km0...)pels diferents 
esdeveniments que es realitzin al CIM UPC 

 

 

 

  

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? 
 

3.5; 5.3; 5.4; 5.5; 5.9  

 

 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Administració 

  

Calendari d’execució previst: Permanent 

  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos propis 

  

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

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

- Diners estalviats en material fungible 
- Nombre de càterings sostenibles contractats 

 

4. Nom de l’actuació: Comitè Saludable 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Juntament amb la creació de la política 
d’Empresa Saludable, es dur a terme la 
creació d’un Comitè Saludable que té 
l’autoritat per crear activitats pels 
treballadors què puguin produir una 
millora en la salut, seguretat i benestar 
del personal. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Es durà a terme la creació d’un Comitè Saludable conformat per 1 persona de cada 
àrea amb la finalitat de proposar accions que tinguin un impacte positiu en la salut 
dels treballadors. Tenim pensat fer 1 acció cada trimestre perquè hi hagi un impacte 
real. 

 

 

 

  

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? 
 

3.5; 5.3; 7.6;  

 

 

 

Indicador/s: 

 

 

Persona o àrea responsable: Direcció 

  

Calendari d’execució previst: Permanent 

  

Recursos humans i/o econòmics: Recursos propis 

  

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

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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- Nombre d’activitats a l’any 
- Nombre de persones que han agafat la baixa en un any 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: abr.-19 

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. 

Canvi de lluminàries 
Nombre d’espais amb 
panells LED 

3 espais 10 espais 

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

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

Canvi de lluminàries 
Satisfacció envers les llums 
en l’enquesta de clima 

45%  60% Satisfacció 
Feu clic per 
escriure text. 

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

Cultura transport públic 
Nombre de persones que 
utilitzen la Retribució 
Flexible de Transport 

8 persones 12 persones 

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

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

Cultura transport públic 
Nombre de persones que 
venen en bicicleta al CIM 

2 persones 4 persones 
Feu clic per 
escriure text. 

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

Compra Sostenible 
Diners estalviats en material 
fungible 

0€ 200€ 

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

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

Compra Sostenible 
Nombre de càterings 
sostenibles contractats 

1 
El càtering de cada 
esdeveniment 

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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Comitè Saludable Nombre d’activitats a l’any 0 4 
Feu clic per 
escriure text. 

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

Comitè Saludable 
Nombre de persones que 
han agafat la baixa en un any 

8 Igual o menys de 8 
Feu clic per 
escriure text. 

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



       

9 
 

  

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 

Col·laboració amb la UPC en matèria de sostenibilitat en dos projectes: 
-‘Recollida selectiva’, projecte de la UPC que fem servir al nostre espai. 
- ‘Canvi de lluminàries’, ja que donem suport en el canvi de la llum dels passadissos. 
Altres projectes que puguin sorgir conjuntament entre UPC i CIM UPC. 

 

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

