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1. Dades de l’organització 
 

Nom: FUNDACIÓ IPSS 

  

Breu descripció: Fundació IPSS es dedica al disseny, implementació i gestió de programes, centres i 
serveis adreçats a dones, persones grans, infància, joves, persones amb discapacitat 
física i intel·lectual, persones en situació d’exclusió social i també persones afectades 
per les drogodependències, així com persones i col·lectius que pertanyin a minories 
ètniques i culturals i població en general, informant a la societat dels problemes i 
ajudant al conjunt de les necessitats humanes que tot això genera, així com 
promocionant l’atenció i assistència que d’aquestes realitats es deriven. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C/ Laforja, 67, 4t. 2ª 08021 BARCELONA 

 
 93 202 16 16 

 
 ipss@ipss-online.org 

 
 

www.ipss-online.org 

  

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

dilluns, 21 / gener / 2013 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

Partint del treball realitzat en el marc del Pla d’Acció 2018-2020,  el Grup de Treball en Sostenibilitat, 
composat per professionals de diferents disciplines que treballen en diferents centres i serveis gestionats 
per Fundació IPSS  i que ja es van encarregar d’elaborar el primer Pla d’Acció en Sostenibilitat de l’entitat, 
s’ha reunit per tal de revisar el grau de compliment de les accions realitzades i proposar-ne de noves a 
incloure en el nou Pla. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: dimarts, 22 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2021-2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d’Acció en Sostenibilitat 2018-2020 Fundació IPSS 
 
 

 

  

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:  

En el seu moment, el Grup de Treball per al Pla d’Acció en Sostenibilitat va fer un recull, centre per centre, 
de totes les possibles accions que ja es realitzaven de manera formal o informal i que poguessin ser 
incloses com a accions formals en el primer Pla, susceptibles de millora, i després d’un estudi de 
necessitats,  va proposar-ne de noves, sempre en el marc de les línies d’acció dels objectius previstos al 
Compromís per a la Sostenibilitat a Barcelona ciutat 2012-2022.  
Per a l’elaboració del segon Pla d’Acció 2021-2023, el Grup de Treball ha seguit la mateixa metodologia, 
revisant el grau de compliment de les accions realitzades i proposant-ne de noves, discutint possibilitats 
que siguin viables i que es puguin adscriure als objectius del Compromís. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

La pròpia activitat de la Fundació s’adequa, ja de per se, al compliment de totes les línies d’acció de 
l’Objectiu 7: Benestar de les Persones, i a gran part de les que preveu l’Objectiu 6: Bon Govern i 
Responsabilitat Social, del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.  
A més doncs de la tasca diària, el Pla d’acció en Sostenibilitat de Fundació IPSS té com a objectiu principal 
servir de guia per a sistematitzar i refermar el conjunt d’accions per a la sostenibilitat que es realitzen 
actualment a l’entitat i implementar-ne de noves, així com sensibilitzar a treballadors, usuaris, famílies i 
proveïdors sobre els valors sostenibles i el compromís envers l’ús racional dels recursos naturals, la 
protecció del medi ambient i de la nostra biodiversitat i la prevenció de la contaminació que puguin 
generar les activitats als centres. 
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4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Treball de sensibilització cap a un ús racional 

dels recursos 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Promoure i sensibilitzar envers un 
consum responsable a persones 
usuàries, famílies, treballadors, 
proveïdors i comunitat. 

 

 

 

 

 

 

 

     
Breu descripció: Es sensibilitza i s’educa envers un consum responsable tant en la tasca quotidiana 

com en xerrades a persones usuàries i treballadores. 
Es publica a la web de l’entitat totes aquelles notícies i fets relacionats amb una 
cultura de sostenibilitat i amb bones pràctiques. 
Distribució entre tots els centres i serveis del kit d’ambientalització i recull de bones 
pràctiques per a la seva difusió. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

www.ipss-online.org 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

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

 
Objectiu 9: EDUCACIÓ I ACCIÓ CIUTADANA 
Línies d’acció 1, 3, 4 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Administració 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació. 

  

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: 
Número d’accions de sensibilització realitzades i persones beneficiàries 
Número de notícies publicades a la web 

 

 

2. Nom de l’actuació: Ús Racional dels Recursos 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Disminuir el malbaratament dels 
recursos en tots els àmbits (menjar, 
aigua, llum, paper, guants, productes 
d’higiene i neteja, electrodomèstics, 
material terapèutic, equips 
informàtics,...).  

 

 

 

 

 
 

 

 

     
Breu descripció: Es fomenta en tots els centres de l’entitat la utilització del maquinari fins al màxim 

de la seva vida útil, el manteniment, recuperació, reparació i reutilització 
d’electrodomèstics i altres aparells espatllats, ordinadors,...abans que la compra de 
nous. 
Es treballa per a la minimització del malbaratament del menjar i altres 
subministraments dissenyant menús adequats amb productes de temporada i de 
proximitat, instal·lació de mecanismes d’estalvi d’aigua en aixetes i WC., utilització 
de pitets, tovallons i tovalles de roba reutilitzables,...  
Utilització de materials reciclats per a activitats manuals terapèutiques i lúdiques. 
Donació d’equips informàtics menys actualitzats a persones usuàries. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

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

 Objectiu 5: ÚS RACIONAL DELS RECURSOS 
Línies d’acció 1, 3, 4, 5, 6, 7 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Administració 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació. 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Reducció general de despeses en alimentació, subministraments, productes de neteja i higiene, material 
d’oficina,... 
Reducció en les compres d’aparells informàtics i electrodomèstics respecte any anterior. 
 

3. Nom de l’actuació: Cap al residu 0 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Reducció de residus. 
Reciclatge de residus i millora de la 
gestió d’aquests. 

 

 

 

 

 
 

 

     
Breu descripció: Recollida selectiva de residus a tots els centres 

Utilització de punts verds per a maquinària i petits electrodomèstics no 
reutilitzables. 
Recollida de paper i consumibles per part d’empreses especialitzades. 
Digitalització de documents per arxiu amb l’objectiu de minimitzar el suport en 
paper i la posterior destrucció obligada per assolir l’objectiu residu zero. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

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

 Objectiu 5: ÚS RACIONAL DELS RECURSOS 
Línies d’acció 3, 4, 8 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Administració 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació. 

  

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: 

Centres amb contenidors específics per la recollida separada de residus 
Recollida selectiva de residus efectiva. 
Creació arxiu digitalitzat 
 

 

4. Nom de l’actuació: 
Taller l’hort i conservació de plantes a la Llar 
Residència per a discapacitats intel·lectuals 

  
 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Facilitar el treball terapèutic en la Llar 
Residència per a discapacitats 
intel·lectuals i sensibilitzar sobre la cura 
del medi ambient als participants. 
Millorar la qualitat de vida de les 
persones residents mitjançant la 
promoció de l’autonomia. 
Continuar amb el treball iniciat amb 
l’hort del Centre de Dia per a Persones 
Grans Vallirana 61 
Enfortir la xarxa social i relacional de la 
comunitat i de les persones que viuen o 
participen en ella. 
Educar sobre agricultura ecològica i ús 
de pesticides d’origen natural. 
Promoure un estil de vida saludable. 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Manteniment d’un petit hort urbà recuperat del Centre de Dia per a Persones Grans 

Vallirana 61 i manteniment i conservació de les plantes del pati de la Llar Residència 
per a discapacitats intel·lectuals 
Les persones usuàries s’ocupen, amb l’ajut dels professionals, del manteniment d’un 
petit hort urbà i de la cura de les plantes.  

 

 

 

  

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? 

 Objectiu 1: BIODIVERSITAT; Línia d’acció 4 
Objectiu 3: Línia d’acció 5 

 
 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Persona o àrea responsable: Responsable Llar Residència 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Tècnics Auxiliars 

  

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

 

 

Indicador/s: 

Núm. de sessions/any; núm. de participants; Valoració positiva dels participants 

 

5. Nom de l’actuació: Recuperació del carrer com espai compartit 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Integrar l’espai exterior entorn a la Llar 
Residència per a discapacitats 
intel·lectuals en un espai més del centre 
i fomentar el coneixement de l’entorn. 
Recuperar el carrer com un espai 
compartit i un lloc de convivència. 
Estimulació de les capacitats físiques i 
cognitives de les persones participants. 
Memoritzar itineraris necessaris (al 
taller, a comprar,...) o gaudir d’un 
passeig agradable pels carrers del barri. 

 

 

 

 
 

 

 

     
Breu descripció: Es fan sortides periòdiques pel barri i pel municipi bé amb un objectiu concret com la 

compra de material necessari o bé amb finalitat lúdica per tal de memoritzar 
itineraris, reconèixer carrers, places, parcs i edificis públics i privats. 
Participació en la decoració del carrer per a la festa major del barri. 

 

 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

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

 Objectius 2: ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 
Línia d’acció 4 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Persona o àrea responsable: Responsable Llar Residència 

  

Calendari d’execució previst: 2021-2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Tècnics Auxiliars 

  

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

 

Indicador/s: 

Núm. de sessions/any; núm. de participants; Millora de les capacitats dels participants; Valoració de les 
persones participants 
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: gen.-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

gen.-22 

Valor assolit 
Data 2n any: 

gen.-23 

Treball de sensibilització 
cap a un ús racional dels 
recursos 

Número d’accions de sensibilització 
realitzades i persones beneficiàries. 
Número de notícies  publicades a la web 

1-18; 3 3-100; 6 

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

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

Ús racional dels recursos 

Reducció general de despeses en 
alimentació, subministraments, productes 
de neteja i higiene i material d’oficina. 
Reducció en les compres d’aparells 
informàtics i electrodomèstics respecte any 
anterior 
 

Degut a la 
pandèmia de covid 
les dades no són 
comparables 

Augment de la 
reducció de 
despesa i reducció 
de les compres 

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

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

Cap al residu 0 

Centres amb contenidors específics per la 
recollida separada de residus 
Recollida selectiva de residus efectiva. 
Creació arxiu digitalitzat 

80%; SI, SI Mínim 90%; SI; SI 

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

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

Taller l’hort i conservació 
de plantes a la Llar 
Residència per a 
discapacitats intel·lectuals 

Núm. de sessions/any; núm. de 
participants; Millora de les capacitats dels 
participants; Valoració de les persones 
participants 

--- 
30; 18; valoració 4-
5 en enquesta 
satisfacció 

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

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

Recuperació del carrer 
com espai compartit 

Núm. de sessions/any; núm. de 
participants; Millora de les capacitats dels 
participants; Valoració de les persones 
participants 

--- 
30; 18; valoració 4-
5 en enquesta 
satisfacció 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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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 X 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 X 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 X 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 X X 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos X 5.2 X X X X X X 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 X 6.3 X X X X 6.8 X 6.10 

7. Benestar de les persones X X X X X X X X X X 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 X 8.4 X 8.6 8.7 X X 8.10 

9. Educació i acció ciutadana X 9.2 X X 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 X 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Fundació Alb-Bosc 

 

 

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

