
      

   

 
 

PLA D’ACCIÓ 
B+S 

Federació ECOM 

 

 
 

1. Dades de l’organització 
 

Nom: Federació ECOM 

  
Breu descripció: ECOM és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones 
 



       

1 
 

 

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 2022 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

2021 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 
 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

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

Tipus d’actuació: 
Millora i continuïtat 
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 ☒ Econòmics   
 
 
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  
 
 
 
 

Persona o àrea responsable: Marta Obdulia Gómez 

  

Calendari d’execució previst: Al llarg de 2022 

  

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

  

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

 

 

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: Economia Social i Solidària 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Augmentar la quantitat 
de col·laboracions en 
l’economia social i 
solidària. 

 

 

 
 
 
 
 
     
Breu descripció: Des de la Federació ECOM creiem en l’Economia Social i Solidària com a motor de 

transformació social. És per això que sempre que ens és possible  prioritzem les 
col·laboracions amb agents de la ESS. ECOM a més forma part de la Xarxa d’Economia 
Social i Solidària i com a tal, està implicada en la sectorial de diversitat funcional. 

 
 
 
  

Més informació 
(enllaç): Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  
☒ Socials 
☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Millora i continuitat 

  

   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
Objectiu 5. Línia 5, 6, 7. Objectiu 9, línia 9 

 
 
 
 

Persona o àrea responsable: Marta Obdulia 

  

Calendari d’execució previst: Al llarg de 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Departament de Recursos i Persones 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre de col·laboradors de la EES 
Facturació provinent d’empreses de l’ESS 
  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: Transparència 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Mostrar la gestió, els comptes i els 
compromisos als quals ha arribat ECOM 

 

 

 
 
 
 
 
     
Breu descripció: Posar a disposició pública els principals documents de l’entitat, tals com els 

compromisos als quals arriba, la seva Junta, els estatuts, o els comptes anuals entre 
d’altres. 

 
 
 
  

Més informació 
(enllaç): cumplimiento-de-la-politica-transparencia_federacioecom_2018.pdf 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  
☒ Socials 
☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Continuitat 

  

   
 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
Objectiu 4 línia 9, Objectiu 6, línia 5 i 6 Objectiu 7 línia 10 

 
 
 
 

Persona o àrea responsable: Marta Obdulia  

  

Calendari d’execució previst: 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Departament d’Adminsitració 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre de documents accessibles al públic.  

 

 

 

https://ecom.cat/sites/default/files/images/cumplimiento-de-la-politica-transparencia_federacioecom_2018.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: Inclusió laboral 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Augmentar l’ocupació de 
les persones amb 
discapacitat física i 
orgànica. 

 

 

 
 
 
 
 
     
Breu descripció: ECOM, a través dels nostres Serveis d'Inclusió Laboral (SIL), treballem, 

des de 1992, per afavorir la inclusió en el mercat laboral de les persones 
amb discapacitat física, prioritzant la inclusió en el mercat ordinari de 
treball. 

Els serveis dels SIL van adreçats a totes les persones que tenen una 
discapacitat física reconeguda superior al 33%, tant aquelles que es troben 
en situació d'atur com aquelles que volen millorar la seva situació laboral. 

Els SIL d'ECOM acompanyem la persona amb discapacitat física que 
busca feina en tot el recorregut, des de l'assessorament i el suport per a la 
millora curricular, mitjançant la utilització dels recursos formatius de l'àrea 
on es troba el SIL, fins a la consecució d'un lloc de treball i el seu 
manteniment. 

Als nostres SIL compten amb un ampli ventall de serveis adreçats a les 
persones amb discapacitat física que estan en situació de cerca de feina, 
de manera que cadascú pugui triar el que més s'adapti a la seva 
condició. L'objectiu és, mitjançant un itinerari personalitzat, aconseguir el 
lloc de treball més adequat per a cada persona. 

 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Servei d'inclusió laboral en la discapacitat | ecom.cat | Esborrem barreres. Creem 
oportunitats 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  
☒ Socials 
☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Millora i continuitat 

  

   
 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
Objectiu 6 línia 7 , Objectiu 7 línia 7 

 
 
 
 

Persona o àrea responsable: Maria José Moya 

  

https://ecom.cat/ca/que-oferim/atencio-a-les-persones/servei-inclusio-laboral
https://ecom.cat/ca/que-oferim/atencio-a-les-persones/servei-inclusio-laboral
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Calendari d’execució previst: Al llarg de 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Àrea Laboral 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Nombre de persones amb discapacitat física o orgànica inserides laboralment 
% de treballadores de Federació ECOM amb una discapacitat superior al 33% 
 
 

5. Nom de l’actuació: Participació inclusiva  
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Evitar que la diversitat 
pugui suposar una 
barrera a l’hora de 
participar i implicar-se 

 

 

 
 
 
 
 
     
Breu descripció: Sota la premissa que tothom pot fer voluntariat (però no tothom pot fer el mateix 

voluntariat) entenem el voluntariat inclusiu com una oportunitat per transformar la 
societat alhora que creixem com a persones independentment de la nostra edat, 
cultura, gènere, orientació sexual, ètnia, religió, condició social o discapacitat. 

 
 
 
  

Més informació 
(enllaç): Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  
☒ Socials 
☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
Millora i continuïtat 

  

   
 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
Objectiu, línia 5, 6 i 7  

 
 
 
 

Persona o àrea responsable: Jéssica Celdà 

  

Calendari d’execució previst: Al llarg de 2022 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Recursos humans i/o econòmics: Departament de Recursos i Persones 

  

Observacions: 
      

 

 

Indicador/s: 

Nombre de col·laboradors de la EES 
Facturació provinent d’empreses de l’ESS 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador Valor actual 
Data: Des-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any:       

Valor assolit 
Data 2n any:       

Continuïtat de les mesures ambientals Instal·lació de nova 
il·luminaria LED 6 8 6 6 

Continuïtat de les mesures ambientals Introduir productes de 
neteja ecològics 6 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 

Economia Social i Solidària Nombre de col·laboradors 
provinents de la ESS 46 50 46 46 

Economia Social i Solidària Volum de negoci provinent 
de l’ESS 84.954,81 € 93.450,00 € 84.954,81 € 84.954,81 € 

Transparència Nombre de documents 
publicats 15 15 15 15 
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Inclusió laboral nº de persones inserides 
laboralment 280 308 308 308 

Inclusió laboral % de treballadors amb un 
grau del 33% de discapacitat 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 

Participació inclusiva Nº total de voluntaris 30 33 30 30 

Participació inclusiva Nº voluntaris amb algun grau 
de discapacitat 14 16 14 14 
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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.  
 
 

 

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