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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Federació ECOM 

  

Breu descripció: ECOM és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones 
amb discapacitat física. 

Missió 
ECOM té una doble missió: 
- Defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per assolir la 
plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida, amb l'apoderament de les 
persones com a eix vertebrador. 
- Enfortir el sector associatiu de la discapacitat física a través de la participació, la 
representació i el seu apoderament. 

Visió 
Ser l'entitat de referència de la discapacitat física i l'interlocutor reconegut i legitimat 
per al desenvolupament de polítiques que afavoreixin la igualtat d'oportunitats, sempre 
amb un esperit d'innovació, col·laboració i transformació social. 

Valors 
La missió d'ECOM se sustenta en els valors de l'apoderament, la inclusió, l'activisme, 
la participació, el compromís i la innovació. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, principal 

 
 934515550 

 
 www.ecom.cat 

 
 

Enllaceu, si s’escau, la pàgina web de l’organització. 

  

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

11 de desembre de 2012 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Des de l'organització continuem portant a terme un Pla d'acció ambiental, per tal que la Federació sigui 
una entitat sostenible i compromesa amb valors socials i mediambientals que repercuteixen en les entitats 
federades, els seus associats i per tant la societat. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Juny 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021 

  

Pla o plans d’acció anteriors: A omplir per la Secretaria Barcelona + Sostenible. 
 

 

 

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:  

Es parteix d’una situació en que s’ha pogut portar a terme una diagnosi elaborada per professionals que ha 
ajudat a implicar a tot l’equip humà en la realització de petites accions que contribueixen a fer l’entitat més 
sostenible. Coneixent la situació en que es troba i rebent propostes de millora alhora que poden fer-ne de 
pròpies. 

Es mantenen actuacions prèvies i aquestes d’enguany:  
 
- S’ha format al personal sobre com actuar per estalviar energia 
- S’ha fet renovació dels ordinadors i de les pantalles , per equips nous i més sostenibles 
- S’ha canviat de proveïdor d’energia elèctrica a un proveïdor d’energia verda  
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

L'objectiu del Pla és continuar adoptant hàbits que contribueixin a millorar la qualitat de vida i el medi 
ambient a la ciutat de Barcelona, convertint la Federació ECOM en una entitat sostenible i treballant les 
mesures de forma participativa amb l’equip humà. 
 
Posteriorment es pretén transferir els hàbits i protocols adoptats, així com els resultats derivats dels 
mateixos, a l'equip humà de l'entitat, les entitats federades, i als seus usuaris i usuàries. A la ciutat de 
Barcelona comptem amb 52 entitats. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Continuïtat de les mesures ambientals 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Arrel de la diagnosi portada a terme al 
2018, vetllarem per donar continuïtat i 
millorant si escau les mesures 
proposades. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Canviar progressivament la lluminària per LEDs 
Introduir productes de neteja ecològics 
Continuar amb la relació comercial amb SOM ENERGIA  
Canvi d’equips informàtics d’antics que consumeixen a més sostenibles 
Reciclatge d’equips informàtics 
Continuar amb les millores implementades, en matèria de Bon Govern 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora i continuïtat 
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
Objectiu 5. Línia 4, 5, 6.  Objectiu 6. Línia 1, 2, 6 i 9. Objectiu 7. Línia 1, 2 3,4,i 7. Objectiu 8. Línia 7. Objectiu 
10. Línia 7  

 

 

 

Indicador/s: 

Els consums registrats a la facturació 
Els protocols establerts pel funcionament sostenible 
Canvis realitzats dels productes de neteja 
Número d’ordinadors reutilitzats 
 

2. Nom de l’actuació:       
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

 
 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció:  

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
      

  

   

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

 

 

Persona o àrea responsable: Marta Obdulia Gómez 

  

Calendari d’execució previst: Al llarg del 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Departament d’Administració i equip humà en general 

  

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
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: 

 

 

 

Persona o àrea responsable:       

  

Calendari d’execució previst:       

  

Recursos humans i/o econòmics:       

  

Observacions:  
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: des-20 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any: 

Juny21 

Continuïtat de les mesures ambientals 
Instal·lació de nova 
il·luminaria LED 

1 6 6 6 

Continuïtat de les mesures ambientals 
Introduir productes de 
neteja ecològics 

0 6 6 6 

Continuïtat de les mesures ambientals 

Canvi d’equips informàtics, 
d’antics que consumeixen 
més energia a equips més 
sostenibles 

20 20 20 20 

Continuïtat de les mesures ambientals 
Reciclatge d’equips 
informàtics 

42 42 42 42 
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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 

Es treballarà en xarxa per tal d’informar a les entitats federades dels objectius de portar a terme 
l’ambientalització dels recursos així com dels resultats obtinguts.  

Arrel d’aquest treball en xarxa es podrà posar de manifest la necessitat comú d’ambientalitzar tots 
els processos que es porten a terme, donat que per innocus que semblin contenen una petjada 
ecològica que es pot disminuir amb les mesures adequades. 
 

 

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

