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1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Col·legi d’Economistes de Catalunya
Breu descripció:
El Col·legi d’Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic, de caràcter professional, dotada de
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats. Aplega al voltant
d’uns 8.000 col·legiats/col·legiades. Te la seva seu central a Barcelona i seus col·legials a Girona, Lleida i
Tarragona. 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.
Com a ens de caràcter privat, organitza i promou activitats i serveis comuns d’interès per als
col·legiats/col·legiades, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistència, de previsió i altres anàlegs

Dades de contacte:
Plaça Gal·la Placidia 32, 08006 Barcelona
93 416 16 04
cec@coleconomistes.cat
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:
21 d’octubre de 2017

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ
Breu descripció del procés d’elaboració:
La Comissió Gestora del Col·legi d’Economistes de Catalunya va acordat l’adhesió de la Corporació a
la xarxa Barcelona + Sostenible, per sumar esforços en aquest projecte compartit i adoptar les
mesures internes i promoure les actuacions dels col·legiats/col·legiades de Barcelona per tal de
contribuir a la millora de la sostenibilitat de la ciutat de Barcelona.
Gerència a liderat l’elaboració d’un document intern, previ a la concreció del Pla d’actuació,
conjuntament amb els departaments d’administració i secretaria tècnica. Document que s’ha exposat i
compartit amb tot el personal per tal d’aconseguir el seu compromís i que poguessin realitzar
aportacions per a incorporar-les al pla
El Pla d’Acció que el Col·legi d’Economistes de Catalunya presenta recull mesures que creiem
factibles tant per la institució com pels col·legiats que vulguin adherir-se.
Data d’aprovació del Pla d’acció:

dijous, 16 / maig / 2019
Vigència del pla d’acció:
31/12/2020
Personal implicat:
Personal del Col·legi d’Economistes de Catalunya i col·legiats
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3. DIAGNOSI
El col·legi d’Economistes de Catalunya realitza, des de fa anys, actuacions per millorar la
sostenibilitat. En aquestes actuacions s’emmarca el projecte del Col·legi sense paper que ens ha
portat per un costat a consciencia al personal de la necessitat de reutilitzar el paper i per altre a que
la comunicació amb els col·legiats sigui exclusivament per mitjans digitals, correu-e, web,...,
exceptuant les revistes corporatives que el col·legi envia als seus col·legiats. Aquestes actuacions
s’han vist reforçades i incrementades com a conseqüència del trasllat del col·legi, en el mes de juny
de 2013, a l’actual seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Barcelona, un edifici de nova
construcció amb eficiència energètica i amb les tecnologies més modernes.
D’altre banda en el si del Col·legi d’Economistes de Catalunya s’ubiquen la Comissió d’Economia i
Sostenibilitat i el Grup de Treball d’Economistes per a una Economia Social.
La Comissió d’Economia i Sostenibilitat te per finalitat fomentar als col·legiats i a la Societat en
general la importància de la funció de l'economia en la sostenibilitat, que engloba els aspectes
ambientals i socials. Ambdues vessants, la funció econòmica i a més la incidència econòmica del medi
ambient, i la incidència econòmica social formen part de la triple compte. Tres vectors interrelacionats
i amb visió conjunta. El Grup de Treball d’Economistes per una economia Social te per objectiu
desenvolupar una nova cultura econòmica i desenvolupar una cultura de col·laboració entre entitats,
organitzacions i col·legis professionals per compartir valors, enriquir i beneficiar els objectius comuns
El CEC també participa en el programa d'alfabetització i educació financera, que s'emmarca en les
recomanacions d'organismes internacionals com l'Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE), per tal de dotar a la ciutadania de millors competències per a
poder gestionar i augmentar els estalvis, EFEC. En el 2018 participen 131 col·legiats, voluntaris de
EFEC per impartir tallers financers a les escoles de Catalunya.
Finalment el Col·legi d’Economistes de Catalunya te convenis de col·laboració amb les principals ONG
de Catalunya per tal de fomentar la participació dels Col·legiats, ja sigui com a voluntariat o be
financerament , en les seves activitats.

4. FINALITAT
L’objectiu del present Pla d’Acció és participar de forma activa en el compromís que té la ciutat de
Barcelona per la sostenibilitat, donant visibilitat a les accions que des de fa uns anys el Col·legi
d’Economistes de Catalunya està duent a terme en aquest aspecte i promovent la conscienciació, el
compromís dels col·legiats i de les societats de professionals vinculades al col·legi per a la
implantació de les mesures contemplades en aquest pla per tal d’aconseguir un major grau de
sostenibilitat, progrés i desenvolupament
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
5.1. NOM DE L’ACTUACIÓ: COL·LEGI SENSE PAPERS
Objectiu/s:
Continuar amb les accions iniciades l’any 2010 per convertir el Col·legi d’Economistes de Catalunya
en un col·legi sense paper, reduint encara més l’ús del paper i reconvertí l’ús de paper blanc per
paper reciclat.
Breu descripció: L’objectiu descrit es preveu aconseguir-ho mitjançant les següents iniciatives:
•

Substitució de la compra de paper reciclat en detriment de paper blanc.

•

Fomentar l’impressiona a dues cares.

•

Fomentar la conversió en llibretes i blocs de notes els fulls només usats per una cara.

•

Promocionar l’ús de la “Finestreta Única”, fomentant els tràmits on-line entre els col·legiats
per tal d’evitar l’ús del paper en la gestió col·legial i en la tramitació d’expedients

•

Impulsar més la comunicació amb els col·legiats mitjançant mitjans tecnològics; promoció
de Revistes en format digital i emissió de comunicats oficials i de certificats de col·legiació
per signatura electrònica.

•

Utilitzar exclusivament els mailings com a sistema de promoció d’activitats del Col·legi amb
els col·legiats

•

Eliminar les impressores i centralitzar 1 impressora per planta bàsicament per escanejar

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
__ Socials
X Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
X de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
- 5.1 per la reducció esperada del consum de paper
- 5.5 per la substitució del paper blanc per paper reciclat
- 5.8 per la gestió del Col·legi sense papers
- 5.10 per la reutilització del paper

Persona o àrea responsable: Departament d’administració
Calendari d’execució previst: durant tot l’any
Recursos humans i econòmics: Personal del Col·legi
Observacions:

Indicador/s:
- nombre de unitats (paper blanc i reciclat ) demanades anualment. Actualment l’ús és de
1.255 paquets de 500 folis
- quantitat de folis de paper reciclat en substitució del paper en blanc. Actualment zero
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
- reducció de nombre de unitats (paper blanc i reciclat ) 30.000 folis
- quantitat de folis de paper reciclat en substitució del paper en blanc. 600.000 folis
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5.2. NOM DE L’ACTUACIÓ:
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, RECICLATGE I MINIMITZAR ENVASOS DE PLÀSTIC
Objectiu/s:
Continuar amb la millora en la gestió dels residus a les seus del Col·legi d’Economistes de Catalunya,
corregint aquells aspectes ineficients que s’han observat en el 2018
Breu descripció:
•

Pla de gestió dels residus generats pel Col·legi a totes les seves oficines mitjançant la
instal·lació de contenidors específics i accessibles En concret s’establirà:
o

Substitució de les ampolles de plàstic d’aigua per envasos de vidre reutilitzables amb
aigua filtrada per a les reunions internes dels òrgans col·legials. Reciclatge de
ampolles d’aigua d’us per ponents de cursos i conferencies i demès envasos de
plàstic als contenidor de color groc

o

Paper, contractació de proveïdors de destrucció i reciclatge del paper ( ALL-SAFE) i
per a la resta de papers reciclatge en els contenidors blau

o

Recollida de capsules de cafè tipus nespreso i trasllat al punt verd.

o

Selecció de paper, plàstic i rebuig en envasos separats

o

Reciclatge de Tòners d’Impressores

Beneficis esperats:

Actuació:

X Ambientals
__ Socials
X Econòmics

__ d’innovació
X de millora
X de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
o 5.5 Per la contractació de l’empresa de destrucció i reciclatge de paper
o 5.8 Per la substitució d’ampolles amb envasos d’aigua de plàstic per ampolles de
vidre reutilitzables amb aigua filtrada
o 5.9 Pel reciclatge selectiu de plàstic, paper i capsules de cafè tipus nespreso

Persona o àrea responsable: Departament d’Administració
Calendari d’execució previst: Durant tot l’any
Recursos humans i econòmics: Personal del Col·legi

Indicador/s:
• Quantitat d’ampolles d’aigua i gots de plàstic comprats
• Contenidors de papers lliurats al proveïdor de destrucció i reciclatge utilitzats :
• Tòners reciclats
Valor
•
•
•
•
•

esperat de l’indicador al cap d’un any:
Reducció de ampolles d’aigua i gots de plàstic comprats: 200 ampolles de plàstic i 1.000 gots
100% del Reciclatge de plàstic
100% de reciclatge de paper brut
44 Contenidors de papers lliurats al proveïdor de destrucció i reciclatge utilitzats
100% de reciclatge de les capsules de cafè nespreso
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5.3. NOM DE L’ACTUACIÓ: VOLUNTARIAT
Objectiu/s: Promocionar que els membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya participin com a
voluntaris en institucions i actuacions de caire social

Breu descripció:
Consisteix bàsicament en dos tipus d’actuacions:
•

Convenis amb Entitats no governamentals, per tal de donar-les a conèixer entre els
col·legiats i promocionar la seva participació ja sigui com a voluntaris o be finançant-les

•

Col·labora amb el programa EFEC, que té per finalitat oferir a les escoles públiques,
concertades i privades de Catalunya la possibilitat d'impartir educació financera bàsica als
alumnes de 4t d'ESO, proporcionat col·legiats que puguin impartir els tallers a les diverses
escoles

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
X Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
__ de millora
X de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
9.7, Vitalitzar el voluntariat

Persona o àrea responsable: Gerència
Calendari d’execució previst: Durant tot l’any
Recursos humans i econòmics: Direcció de serveis
Observacions:

Indicador/s:
• Nombre de promocions d’associacions no governamentals enviades als col·legiats
• Nombre de col·legiats voluntaris en el projecte EFEC
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
•
En conjunt s’enviaran 6 promocions d’ONG a col·legiats encartades dins de la Revista
Econòmica de Catalunya i de l’Informatiu de l’Economista
• S’espera que 131 col·legiats participin en el projecte EFEC
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5.4. NOM DE L’ACTUACIÓ: PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ
Objectiu/s: Fomentar l’assistència dels col·legiats/col·legiades a conferencies, tallers o jornades adreçats
als col·legiats/col·legiades per tal de, per un costat promocionar un comportament responsables sostenible i per
altre, fomentar, mitjançant els o Fòrums d’Inversions l’emprenedoria vers la petita empresa.

Breu descripció: Mitjançant les Comissions i Grups de Treball s’organitzaran:
• Xerrades, conferencies, sessions de debat, relacionats amb l’economia verda, l’economia
circular i la necessitat d’interioritzar un comportament ètic i sostenible tant a nivell personal
com de l’entitat empresarials.
• Organitzar Fòrums d’Inversions per a projectes empresarails tenint en compte la sostenibilitat
econòmica i social.

Beneficis esperats:

Actuació:

__ Ambientals
X Socials
__ Econòmics

__ d’innovació
X de millora
X de continuïtat

Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
• 8.8 pel foment de l’empreneduria
• 9.1 per estendre la cultura de la sostenibilitat

Persona o àrea responsable: Secretaria Tècnica
Calendari d’execució previst: Durant tot l’any
Recursos humans i econòmics: Comissions i Grups de Treball
Observacions:

Indicador/s:
• Nombre d’activitats organitzades i assistents
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
• Quatre xerrades, tallers i conferencies a col·legiats per promocionar la cultura de la
sostenibilitat
• Vuit Fòrums d’Inversors Organitzats.
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6. AVALUACIÓ
Indicadors de seguiment

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació:

Actuació
5.1 COL·LEGI SENSE PAPERS

5.2 RECICLATGE

5.3 VOLUNTARIAT

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

Indicador

Estat actual

1r any

•

Quantitat de paper utilitzat

627.500 folis

600.000 folis

577.500

•

Quantitat de folis de paper
reciclat

0 folis

600.000 folis

465.000

•

Compra d’ampolles
petites i gots de
adquirits

1.944 ampolles i
6.000 gots de
plàstic

1.744 ampolles i
5.000 gots de
plàstic

2052 ampolles i
9000 gots de
plàstic (*)

•

Envasos i gots
reciclats

•

Paper brut reciclat

100 %

•

Contenidors de papers lliurats
a destrucció i reciclatge

44 contenidors

•

Capsules
reciclades

•

Tòners d’impresora

•

Nombre
de
promocions
d’associacions
no
governamentals enviats

•

Nombre
de
col·legiats
voluntaris en el projecte EFEC

de

d’aigua
plàstics

100%

de plàstics
44 contenidors

100 %
100%
21 tòners

Nespresso
100%
2
promocions
ONG

6
promocions
ONG

6
promocions
ONG (***)

131
Col·legiats
Voluntaris

124
col·legiats
voluntaris

2n any

Logotip
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5.4 PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ

•

Nombre
d’activitats
organitzades i assistents

•

Nombre de Fòrum inversors
organitzats

8 activitats

12 activitats

12
(****)

activitats

5
fòrums
d’inversions
d’Economistes
Ban
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7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el
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

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

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

5. Ús racional dels recursos

5.8 5.9

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són?

9. OBSERVACIONS

5.10

