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1. TRAJECTÒRIA ACEFAT 
 
1991-1992. Estudi de recerca sobre maquinària d’obra que minimitzi la contaminació 
acústica, elaborat per a Gas natural i presentat posteriorment a un programa televisiu sobre 
medi ambient patrocinat per la mateixa companyia. 

2003. Participació en “L’estudi de minoració del soroll de les obres al carrer” de 
l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 
(COCC). 
 
2004. 2n Premi a l’excel·lència al Desenvolupament sostenible, concedit pel COETTC 
(Col·legi Oficial d’Enginyers tècnics de Telecomunicació de Catalunya), per la contribució al 
llarg de la seva trajectòria a la sostenibilitat de la ciutat de Barcelona. 
 
 
2. SUPORT A DIFERENTS ORGANITZACIONS 
 
Acefat és soci d’APD (Asociación para el progreso de la Dirección) i de la Cambra de 
Comerç, a continuació concretem alguns dels projectes d’aquestes dues organitzacions. 
 

• “L’Asociación para el Progreso de la Dirección” és una entitat de formació i 
informació, d’orientació i de contactes a nivell directiu. El seu principal objectiu és 
promoure l’intercanvi d’idees, coneixements i experiències entre els mitjans directius 
empresarials. 
 
A.P.D. és una entitat privada i independent, declarada d’utilitat pública (d’acord al 
Consell de Ministres del 10 de Abril de 1981). 

 
• La Cambra de Comerç és una institució ubicada a la Casa Llotja de Mar, monument 

històric i artístic nacional d’estil neoclàssic, i medieval. La cambra col·labora amb 
l’Administració, institucions i empreses per tal de fomentar l’activitat empresarial al 
nostre territori. 

 
Aquesta institució disposa d’un Patrimoni cultural que posa a disposició de les 
empreses com ara un fons documental i un fons bibliogràfic, així com organitza 
exposicions vàries amb el mateix. 
 
Afavoreix la creació d’empreses i organitza cursos de formació per a que les empreses 
millorin la seva gestió. 
 
També és signant de diferents convenis entre escoles, universitats i empreses, 
facilitant d’aquesta manera el contacte entre els dos sectors. 
 
Organitza trobades per promoure la cooperació comercial, financera o tecnològica en 
l’àmbit internacional. 
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3. INTEGRACIÓ DEL MÓN EDUCATIU I EL MÓN EMPRESARIAL 
 
Per a facilitar el coneixement del món laboral a les noves generacions, Acefat fomenta la 
relació entre el món educatiu i el món empresarial mitjançant la seva col·laboració amb dues 
institucions: 

• IAESTE: És un programa de mobilitat internacional per a la realització de pràctiques 
professionals per a estudiants en el marc de la cooperació Universitat-Empresa. 
2002–2008. 

• Escola Tècnic-Professional XAVIER: Conveni d’estudis amb la Generalitat que dóna 
opció als estudiants de realitzar pràctiques d’empresa a la nostra organització. 2000-
2008. 

 
 
4. AFAVORIR LA INCORPORACIÓ DE PERSONES DE COL.LECTIUS AMB DIFICULTATS 
D’INTEGRACIÓ LABORAL 
 
Acefat sempre ha donat prioritat al resultat de la feina i no pas a les circumstàncies 
individuals de les persones que les desenvolupen, com poden ser sexe, edat o algun tipus de 
disminució. Tenint en compte la Llei 43/2006, la qual regula la millora del creixement i 
d’ocupació,  podem considerar com a col·lectius amb dificultats d’integració laboral les 
dones majors de 45 anys i/o les persones amb algun tipus de discapacitat. 
Si tenim en compte aquests criteris podem extreure els següents indicadors de la 
contractació en els darrers anys a Acefat. 
 
2006. Contractació de persones de col·lectius amb dificultats d’integració laboral. El 12.5% 
de les persones contractades durant el 2006 pertanyien a un sector amb més dificultats per 
a trobar un lloc de treball. 
 
2007. Contractació de persones de col·lectius amb dificultats d’integració laboral. El 14% de 
les persones contractades durant el 2007 pertanyien a un sector amb més dificultats per a 
trobar un lloc de treball. 
 
 
5. ACEFAT DURANT EL 2007 
 
CONSELL ASSESSOR DEL COETTC 
Participació en el Consell Assessor del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de 
Catalunya en els següents projectes: Col·laboració Universitat – Empresa, Millora 
administració, Formació contínua i Investigació a curt i mig termini. 
 
CONVENI D’ACCESSIBILITAT AMB LA UPC 
Acefat ha col·laborat amb la UPC, facilitant informació i coneixements, per a la realització 
d’una auditoria de l’estat actual de l’accessibilitat a la ciutat de Barcelona en condicions tan 
delicades i especials com les que es donen durant l’execució d’una obra. 
En aquest estudi, la UPC planteja millores per a l’accessibilitat a l’entorn de les obres, per a 
facilitar la mobilitat de les persones, i especialment d’aquells col·lectius amb més dificultats. 
Aquestes propostes de millora són incorporades per Acefat en els diversos processos que 



                                     

 
INFORME INICIATIVES ACCIÓ SOCIAL (1990 – 2007) 
 

 
Pàgina 3 de 3 

tenen lloc a la nostra organització: Tramitació de llicències i assenyalaments, Auditoria 
d’Execució d’obra i Direcció de Qualitat. 
 
INFORME DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Vàrem col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa STRENGTHS, en 
l’elaboració d’un informe acústic dins del marc d’un Programa-compromís per a la 
“Minoració de la contaminació acústica ocasionada per les obres a la via pública” que 
l’Ajuntament va signar amb la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres. 
 
CREACIÓ ESPAI DE TROBADA 
Un espai digital on els treballadors d’Acefat poden intercanviar coses, introduir i recollir 
informació de diferents serveis propers a la ubicació de l’empresa com Gimnàs, 
esdeveniments culturals, restaurants, etc. 
 


