
 
 

0 

 

 
PLA D’ACCIÓ 

B+S 
ASPROSEAT 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

1 
 

1. Dades de l’organització 

 

Nom: ASPROSEAT  

 

Breu descripció: ASPROSEAT, és un conjunt d’entitats socials (Asproseat Associació, Asproseat 

Serveis d’Atenció Diürna, Asproseat Esplugues, Asproseat Empresa i Treball i 

Asproseat Serveis Residencials), sense afany de lucre que treballa per millorar 

la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, preferentment de tipus 

intel·lectual, les seves famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, en el 

marc d’un compromís per a la igualtat d’oportunitats i la defensa dels seus 

drets. 

 

Dades de contacte: c/ Mecànica 6-8 baixos 08038 Barcelona 

c/ Dolors Aleu, 27-33 08908 L’Hospitalet de Llobregat 
 

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

 

25/05/2018  

 

2. Dades del Pla d’acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció 

 

El pla d’acció s’ha dut a terme amb la idea que els centres d’ASPROSEAT s’impliquin amb la 
sostenibilitat i el medi ambiental, desenvolupant els eixos bàsics per a minimitzar l’impacte ambiental 
del conjunt.  
 

Data de publicació del Pla d’acció: Maig 2018 

 

 

 

 

Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció: 

 
Des del 2003 ASPROSEAT té la certificació ISO 9001 per una part de les seves activitats. 
El 2013 incorpora al sistema de gestió la part mediambiental, aconseguint la certificació ISO 14001. Amb 
aquesta certificació s’estableix formalment el primer vincle amb l’aposta pel respecte al Medi Ambient. 
 
Ara amb l’adhesió al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, ASPROSEAT potencia i dóna més 
visibilitat al compromís adquirit el 2013.  
 

 

 

Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció: 
 
El present Pla d’Acció ens servirà com una eina més de gestió, control i seguiment de les accions concretes 
d’ASPROSEAT a favor de la sostenibilitat. 

Vigència del Pla d’acció: 2018-2020 

Pla/plans d’acció anterior/s: - 

3. Diagnosi 

4. Finalitat 
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5.1 Nom de l’actuació: REDUCCIÓ EMISSIONS CO2  

 

Objectius: Reducció de les emissions equivalents CO2 d’ASPROSEAT  
a) Reduir el consum d’energies fòssils augmentant el consum d’energia 

verda 
b) Adquisició de vehicles de baixes emissions 

 

Breu descripció: a) Arrel del seguiment anual del consum d’electricitat dels diferents centres 
s’ha detectat la necessitat d’emprendre accions cap a la reducció dels 
costos mediambientals.  
S’ha externalitzat l’estudi del consum d’electricitat dels diferents punts 
de consum del Grup ASPROSEAT, fent una revisió exhaustiva dels 
consums anuals i dels contractes amb les comercialitzadores 
d’electricitat actual.  
En la comparació entre comercialitzadores es va sol·licitar la inclusió de 
comercialitzadores d’electricitat procedent d’energia verda. 
Aquesta acció inclourà la gestió de les instal·lacions existents, en concret: 

 Explorar l’ús de diferents fonts renovables per l’electricitat dels 
edificis 

 Reajustar les potències contractades 

 Control dels consums 

 Comparació amb les dades recollides l’any anterior 

 Contractar empreses que generin energia a partir de fonts 
renovables 

 

 b) Planificació de la substitució de la flota de vehicles adquirint vehicles de 
baixes emissions 

 

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: 

3.1 4.5  4.6  5.5 6.1 6.5 8.4 10.4 10.7 
 

5.  Descripció de les actuacions 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Qualitat i Comitè de Qualitat 

Calendari d’execució previst: 2018-2020 

Recursos humans i/o econòmics: Propis, RSC d’empreses, Subvencions 

Observacions:  

 

Indicador/s: t CO2eq / any 
 

 
 

 

 

5.2 Nom de l’actuació: REGISTRE DE CONSUM D’ENERGIA I 

COMPARACIÓ INTERANUAL DE LES DADES 

 

Objectius: Realitzar un diagnòstic energètic (electricitat i gas natural) per estudiar possibles 
accions per disminuir els consums.  
 

 

Breu descripció:  Enregistrar els consums d’electricitat i gas natural durant tot l’any 2018 per 
tal de poder-los comparar amb l’any passat  

 Formació interna de conscienciació del personal i col·locació d’enganxines 
“apaguem els llums, respectem el medi ambient”. 

 Es publicaran les dades a la memòria 2018 

 En estudi implantació de LED 

 En estudi projecte de reaprofitament energètic amb una empresa ubicada al 
Port de Barcelona 

 

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: 

4.5. 6.1. 6.5 9.3 9.10 10.4 10.7 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Qualitat i Comitè de Qualitat 

Calendari d’execució previst: Tot l’any 

Recursos humans i/o econòmics:  

Observacions: Durant el 2018 s’ha implementat el canvi a llums LED al Centre 
Especial de Treball el que suposa una reducció del consum elèctric, 
que es tradueix en una disminució de les emissions de CO₂ alhora 
que suposa un important estalvi econòmic. 
A més dels beneficis mediambientals i econòmics, la instal•lació ha 
aportat una font de llum més potent a les diferents seccions del 
Centre Especial de Treball, creant un ambient més càlid i agradable 
i millorant per tant l’entorn de treball dels gairebé 200 
treballadors. 

 

Indicador/s: kW/h /mes (electricitat) 
m3 /mes (gas natural) 

 

 

 

 

5.3 Nom de l’actuació: REGISTRE DEL CONSUM D’AIGUA I 

COMPARACIÓ INTERANUAL DE LES DADES 

 

Objectius: Realitzar un diagnòstic del consum d’aigua per estudiar possibles accions per 
disminuir els consums.  

 

Breu descripció:  Enregistrar els consums d’aigua amb la finalitat d’avaluar millores i detectar 
consums anòmals per poder establir mesures correctives. 

 Formació interna de conscienciació del personal “reducció de consum en les 
accions quotidianes” i indicacions de que el “lavabo no es una paperera” (Tots 
els lavabos disposen de paperera) 

 Es demana al personal que es reportin les fuites d’aigua que detectin 

 Publicació de les dades a la memòria anualment 

 

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: 

4.5 6.1 6.5 9.3 9.10 10.4 10.6 10.7 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Qualitat i Comitè de Qualitat 

Calendari d’execució previst: Tot l’any 

Recursos humans i/o econòmics: Propis 

Observacions:  

 

Indicador/s: m3 / mes 
 

 

 

 

5.4 Nom de l’actuació: REGISTRE DEL CONSUM DE 

COMBUSTIBLE I COMPARACIÓ INTERANUAL DE LES DADES 

 

Objectius: Realitzar un diagnòstic del consum de combustible per estudiar possibles accions 
per disminuir els consums.  
Optimització dels recorreguts. 

 

Breu descripció:  Enregistrar mensualment els consums de combustible durant tot l’any 2018 
per tal de poder-los comparar amb l’any passat. 

 Publicació de les dades a la memòria anualment 

 

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: 

4.6 4.7 6.1. 6.5 10.4 10.7 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Qualitat i Comitè de Qualitat 

Calendari d’execució previst: Tot l’any 

Recursos humans i/o econòmics: Propis 

Observacions:  

 

Indicador/s: L / mes  
 

 

 

 

5.5 Nom de l’actuació: REDUCCIÓ PAPER OFICINES 

 

Objectius: Reduir progressivament el paper 

 

Breu descripció:  Reducció del consum de paper  

 Utilitzar el correu electrònic per a comunicacions internes/externes.  

 Utilitzar les plataformes digitals pels tràmits amb les administracions i per 
les gestions internes de personal.  

 Imprimir solament quan sigui necessari i fer servir les dues cares del paper. 
Predeterminar les impressores doble cara i en escala de grisos 

 

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: 

5.8 5.9 5.10 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Qualitat i Comitè de Qualitat 

Calendari d’execució previst: 2018-2020 

Recursos humans i/o econòmics: Propis 

Observacions:  

 

Indicador/s: Fulls de paper/ any 
 

 

 

 

 

5.6 Nom de l’actuació: RECICLATGE CARTRÓ–PAPER, PLÀSTIC, 

RESTES VEGETALS 

 

Objectius: Millorar la gestió de residus per reduir la seva generació i assegurar la seva 
classificació, fomentar la reutilització, reciclatge i destrucció, en cada cas. 

 

Breu descripció:  Vetllar per la correcte gestió del residus que generem, a través dels 
corresponents gestors autoritzats. 

 Formació interna de conscienciació del personal en matèria de reciclatge 

 Publicació de les dades a la memòria anualment 

 

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: 

5.8 5.9 5.10 6.8 6.9 9.10 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Qualitat i Comitè de Qualitat 

Calendari d’execució previst: 2018-2020 

Recursos humans i/o econòmics: Propis 

Observacions:  

 

Indicador/s: Kg de cada fracció de residu / mes 
 

 

 

5.7 Nom de l’actuació: HORT URBÀ 

 

Objectius: Gestió d’un hort urbà  

 

Breu descripció: L’hort urbà un projecte doblement social, va ser adjudicat als Centres 
Ocupacionals 1981 i La Marina d’ASPROSEAT cultiven un hort urbà i els 
aliments es donen al menjador social de la Fundació Canpedró, adreçat a 
persones amb risc d’exclusió social.  

 

Més informació (enllaç): https://www.asproseat.org/asproseat-i-joia-cultivaran-lhort-urba-del-
terrat-de-la-seu-del-districte-de-sants-montjuic/ 

 
 

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: 

1.2 1.3 3.5 3.9 5.4 5.7 6.3 9.10 10.7 

https://www.asproseat.org/asproseat-i-joia-cultivaran-lhort-urba-del-terrat-de-la-seu-del-districte-de-sants-montjuic/
https://www.asproseat.org/asproseat-i-joia-cultivaran-lhort-urba-del-terrat-de-la-seu-del-districte-de-sants-montjuic/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Direcció Centres Ocupacionals 

Calendari d’execució previst: Tot l’any 

Recursos humans i/o econòmics:  

Observacions: Tenim hort al CO Mecànica i La Marina, Cornellà, St. Just i Can 
Carreras cedits de l’Ajuntament 
Hort a CO Esplugues al mateix centre 

 

Indicador/s: Nombre de participants als horts 
 

 

 

 

5.8 Nom de l’actuació: CERTIFICACIÓ QUALITAT I MEDI 

AMBIENT 

 

Objectius: Renovar la certificació ISO 9001:2015 i 14001:2015 

 

Breu descripció:  Realització d’auditories 

 Renovar la certificació acreditant així que la nostra entitat està compromesa 
amb el medi ambient per integrar l’avaluació de l’impacte ambiental en cada 
procés, activitat, implicant als diferents grups d’interès en la presa de 
decisions i revisió dels procediments establers.  

 Implicar als grups d’interès: realització d’enquestes i entrevistes (clima 
laboral,  famílies, usuaris/es, satisfacció client, proveïdors...) 

 

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: 

6.4 6.5 6.8 6.9 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Qualitat 

Calendari d’execució previst: 2018-2020 

Recursos humans i/o econòmics: Propis 

Observacions:  

 

Indicador/s: Certificat 
 

 

 

 

 

 

 

5.9 Nom de l’actuació: MOBILITAT SOSTENIBLE  

 

Objectius: Renovació de la flota de vehicles 
Reduir les emissions de CO2 en la mobilitat generada en l’execució de les tasques 
dels serveis oferts: jardineria, transport, gestor de residus, etc. 

 

Breu descripció: Minimització dels consums de combustibles fòssils 
A principies del 2019 disposem d’una flota de 13 vehicles, dels quals 4 entren dins 
de la classificació ECO (1) i C (3)  Un 30% de flota sostenible 
Previsió de substituir 3 vehicles classificats com a contaminants per 2 híbrids 
(gasoil-gas) i 1 elèctric  Arribant a un 54% de la flota sostenible 

 

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: 

3.1, 3.2, 3.3, 4.6, 4.7, 8.4, 9.1 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/7/compromis_22_redicio.pdf
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Persona o àrea responsable: Àrea de compres 

Calendari d’execució previst: Anual 

Recursos humans i/o econòmics: Segons ofertes del mercat 

Observacions:  

 

Indicador/s: % de flota sostenible 
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Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor esperat de 

l’indicador al 
cap d’un any 

Estat actual 

Data: 31/12/2017 

1r any 

Data: 31/12/2018  

2n any 

Data:31/12/2019 

Reducció emissions 
CO2 equivalent 

t CO2eq / any   453,28 t CO2eq / any 309,04 CO2eq / any  

Registre de consum 
d’energia 
(electricitat i gas 
natural) i 
comparació 
interanual de les 
dades  

kW/h /mes 
m3 /mes  

Electricitat: 839.983 
KW/h/any  

Gas Natural: 66.628 m3 
/any 

 

Electricitat: 860.905 KW/h/any 

Gas Natural: 79.978 m3 /any 
 

Registre del consum 
d’aigua i comparació 
interanual de les 
dades  

m3 /mes  14.511 m3 /any 12.609,75 m3 /any  

Registre del consum 
de combustible i 
comparació 
interanual de les 
dades 

L / mes 

Increment del % 
de combustible 
de baixes 
emissions 

Gasoil: 16.067 L/any 
(86% del total de 
combustible) 

Gas: 2.508 L/any (14% 
del total de combustible) 

Gasoil: 14.940 L/any (90% del total de 
combustible) 

Gas: 1.712 L/any (10% del total de combustible) 

 

Reducció paper 
oficines 

Fulls de paper/ any  147.500 fulls/any 109.00 fulls/any  

6.  Avaluació 
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Reciclatge cartró–
paper, plàstic, restes 
vegetals 

Kg de cada fracció 
de residu / mes  

No s’estableix 
un valor 
objectiu, la 
generació depèn 
de les tasques 
que es realitzen i 
l’objectiu de 
l’entitat és que 
es separi 
correctament i 
es recicli i/o 
reutilitzi 

Cartró i paper: 77.855 
kg/any 

Plàstic: 11.905 kg/any 

Residu vegetal: 77.005 
kg/any 

Cartró i paper: 99.195 kg/any 

Plàstic: 14.745 kg/any 

Residu vegetal: 64.600 kg/any 

Residu Quantitat (kg) 

Banal / Rebuig 11.440 

Cartró 99.195 

Plàstic (PVC) 8.115 
Plàstic Film (barrejat 
amb color i etiquetes) 2.510 
Plàstic PP (barrejat 
amb color i etiquetes) 4.120 

Total general 125.380 

Reciclatge 113.940 

Rebuig 11.440 

% Reciclatge 91% 

% Banal 9% 
 

 

Hort urbà 
Persones 
participants 

  

Hort1: 17 pers. 
Hort2: 60 pers. 
Hort3: 33 pers. 

Hort4: 20 pers. 

 

Certificació Qualitat 
i Medi Ambient 

Certificat 
Renovació de les 
certificacions 

Certificats vigents fins el 
14/09/2018 

18-20 de març de 2019 auditoria de Renovació 
certificats ISO 9001 i 14001  

 

Mobilitat 
sostenible 

% de flota 
sostenible 

54 % 
Data: 31/12/2018 

30 % 
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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.  Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

8.  Col·laboracions i treball en xarxa 

DINCAT Federació  

DINCAT Associació Empresarial 

AEDIS 

AEBALL 

Coordinadora de Profunds de Catalunya 

Confederación FEAPS 

Associació Empresarial Pedrosa  

 
Participa en Comissions dels Ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet, Sant Just Desvern, 
Cornellà i Esplugues. 
 

9.  Observacions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf

