Bones pràctiques d’ambientalització interna
Gerència d’Ecologia Urbana: Seguiment del Pla Estratègic de
Sostenibilitat Interna
El mes d’abril té lloc, a la sala d’actes de Barcelona Activa, la trobada de 72 tècnics representants
dels diferents departaments de la Gerència d’Ecologia Urbana (GEU) per presentar el primer
Informe de seguiment del Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la GEU (PESI GEU). El
PESI GEU, com a eina del Programa Ajuntament+Sostenible, combina l’ambientalització interna
bàsica, l’ambientalització de la contractació i la implementació d’actuacions de sostenibilitat
transversals. La trobada va servir per:



Valorar els indicadors d’ambientalització interna que es mesuren a la GEU amb l’objectiu
d’avaluar el grau de sostenibilitat de les activitats quotidianes.
Valorar l’ambientalització dels contractes de la GEU que donen compliment a les
Instruccions tècniques per a l'aplicació dels criteris de sostenibilitat en l'àmbit de la
contractació pública dins de la gerència.
Mitjançant una sessió
participativa, es va
demanar als assistents
que responguessin a
unes preguntes
relacionades amb els
indicadors
d’ambientalització
interna i amb
l’ambientalització de
contractes i que ho fessin utilitzant un sistema de targetes.




Presentar els 23 projectes estratègics del PESI GEU desenvolupats durant el 2016-2017,
identificant els resultats obtinguts i els propers passos en cas d'actuacions que tenen
continuïtat.
Identificar les actuacions prioritàries a desenvolupar, durant el període 2018 i 2019, a través
d’una enquesta als assistents que també incorporava una proposta de noves actuacions a
desenvolupar.

Més informació:
-

Web Programa A+S

-

Presentació de la
sessió de seguiment
del Pla Estratègic de
Sostenibilitat Interna
de la Gerència
d’Ecologia Urbana (PESI GEU)

-

Presentació del primer Informe de seguiment del Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de
la Gerència d’Ecologia Urbana (PESI GEU). Resum de la jornada

-

Notícia: Avenç del Pla Estratègic de Sostenibilitat Interna de la Gerència d'Ecologia Urbana
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Districte de Nou Barris: Pla d’ambientalització de la seva Seu
El mes de febrer va tenir lloc la primera trobada del grup de treball intern per implementar les
propostes d'acció del Pla d'ambientalització de l'edifici
de la Seu del Districte de Nou Barris, impulsat a
iniciativa de la gerència del Districte. Els aspectes tractats
es van centrar en com solucionar els problemes de
climatització (els usuaris obren les finestres per renovar
l'aire, etc.) i d'il·luminació (llums enceses en lavabos,
vestíbuls, etc.), en proposar accions per millorar
l'eficiència energètica del propi edifici (implementant
mesures passives, optimitzant el funcionament dels dos
ascensors, etc.) i/o per millorar la formació ambiental
entre els treballadors.
L'edifici, a més de les oficines de la Seu del Districte (àrees de Regidoria, Gerència, Presidència,
Serveis a les Persones i Territori, Llicències i Espai Públic, Serveis General i Arxiu) també acull els
serveis següents: Oficina d’Atenció Ciutadana, Biblioteca de Nou Barris, Guàrdia Urbana,
Tresoreria i oficines de la Seguretat Social, Oficina de l’Habitatge, Alberg de Serveis Socials i
Oficina del SOC. Acull aproximadament a 65 treballadors i uns 500 visitants diaris els dies
laborables.
Més informació:
-

Notícia: El Districte de Nou Barris engega el Pla d'ambientalització de la seva Seu

Institut Barcelona Esports: Pla d’ambientalització
Campionat d’Europa de Waterpolo 2018

del

Durant el mes de juliol va tenir lloc a Barcelona els 33ens
Campionats d’Europa de Waterpolo (WP2018BCN), sent
l’esdeveniment un veritable èxit esportiu, d'assistència i
organitzatiu. El Comitè Organitzador WP2018BCN va
treballar, des de finals del 2017, perquè el campionat fos
un torneig sostenible aplicant un programa ambiental
per gestionar amb eficiència els seus recursos i
posicionar la sostenibilitat com a màxima prioritat.
Concretament, es van treballar les següents iniciatives:







Política de contractació i de compres: es prima la
compra verda, la compra justa o ètica i de proximitat.
Oficina verda: ús de paper reciclat i TCF, reutilització del paper i material fungible, minimització
de consums energètics i d'aigua, correcta gestió de residus i senyalització ambiental.
Gestió de l'aigua: instal·lacions tecnològiques per l'estalvi d'aigua, tractament d'aigües, ús
restringit de productes químics i instal·lació de fonts d'aigua enlloc d'aigua embotellada.
Mobilitat responsable: informació al públic (transport públic i taxi ecològic), foment de l'ús del
cotxe compartit, sol·licitud al proveïdor de vehicles de la flota siguin híbrids i/o elèctrics.
Gestió de residus: més contenidors selectius, reducció de l'ús de gots de plàstic, foment del
got reciclable, reducció del paper (Ticketing online), formació a voluntaris, ús de material
reciclat pel càtering i no ús de paper d'alumini ni bosses de plàstic per embolicar.
Gestió del soroll: en el projecte d'audiovisuals inclusió d’un % de puntuació favorable per les
empreses que usen generadors de baix impacte acústic.
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Consum energètic: ús d'equips elèctrics i electrònics eficientment energètics, ús de bombetes
de baix consum, etc.
Comunicació: reutilització de les pancartes i banderoles VAHO, construccions temporals
desmuntables i amb materials reciclables, etc.
Altres: ús de medalles commemoratives i trofeus de material reciclat, col·laboració amb "We
are water" i Fundació Seur (recollida de taps solidaris), etc.

Més informació:
-

Notícia: La sostenibilitat, eix prioritari dels Campionats d’Europa de Waterpolo Barcelona
2018.

BCASA: Flota de vehicles 100% elèctrica o híbrida
El mes d’abril el parc mòbil de Barcelona Cicle de l’Aigua
SA (BCASA) esdevé 100% elèctric o híbrid al adquirir 13
furgonetes elèctriques i 2 vehicles SUV híbrids, donant
compliment a la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris
de sostenibilitat en els vehicles (2015). L’ambientalització de
la flota de vehicles contribueix a la millora de la mobilitat, a
la reducció de les emissions de CO2 i a la disminució del
soroll.
Més informació:
-

El parc mòbil de BCASA ja és 100% elèctric o híbrid

B:SM: Memòria de Sostenibilitat 2017
El mes de juliol Barcelona Serveis Municipals (B:SM)
publica la seva Memòria de Sostenibilitat 2017 anual
per mesurar l'acompliment dels seus objectius en els
àmbits econòmic, social i ambiental, dintre de
l'estratègia de Responsabilitat Social Corporativa. La
publicació és un instrument de transparència i resum de
totes les activitats de l’empresa, i s’identifiquen els
impactes més significatius, es dóna resposta als reptes
marcats i s'apunten els compromisos de sostenibilitat
fixats de cara al següent any. A tall d’exemple, el repte establert envers els residus és el projecte
d’unificació de la seva gestió.
Més informació:
-

Notícia: B:SM publica la setena Memòria de Sostenibilitat 2017

Consorci de Biblioteques: obtenció del DGQA per a 5
biblioteques
El mes de setembre cinc biblioteques de la ciutat
aconsegueixen la certificació del Distintiu de Garantia de
Qualitat Ambiental (DGQA) específica per a Equipaments
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culturals: Biblioteques i museus. Aquestes instal·lacions demostren el seu compromís ambiental
complint tots els criteris referits a estalvi i l'eficiència energètica, especialment en l'àmbit de la
il·luminació i la climatització, la gestió dels residus, la formació ambiental dels treballadors i també
de comunicació i promoció. Les noves biblioteques ecocertificades són:


Biblioteca Vallcarca i els Penitents – M. Antonieta Cot



Biblioteca Clarà



Biblioteca El Carmel-Juan Marsé



Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat



Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta

El fet que aquestes cinc biblioteques participessin en el projecte Spea (Smart Procurement
European Alliance) ha facilitat l’obtenció del distintiu.
Més informació:
-

Notícia: Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a cinc noves biblioteques

Gerència de Recursos: Obtenció del DGQA amb la certificació
Edificis d'ús d'oficines
El mes de novembre l’edifici d’Oficines Municipals de
l’Ajuntament de Barcelona situat al Carrer Ciutat 3 obté el
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) amb
la certificació específica per a: Edificis d’ús d’oficines.
L’Ajuntament ja disposa de tres edificis d'aquesta tipologia
certificats, juntament amb el del carrer Avinyó, 7, i el de Carrer Paradís, 14.
L’edifici del carrer Ciutat demostra el seu compromís ambiental amb el compliment de tots els
criteris demanats referents a estalvi i eficiència energètica, especialment en l'àmbit de la
il·luminació i la climatització, l’estalvi d’aigua, la gestió de residus, el compliment dels requeriments
ambientals en els serveis subcontractats de neteja i la informació als seus usuaris (rètols amb
recomanacions sobre l’ús racional de l’energia i aigua, etc.).

Institut de Cultura de Barcelona: el CCCB obté del DGQA
El mes de novembre el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB), ubicat al carrer Montalegre 5 de
Barcelona, obté la certificació del Distintiu de Garantia de
Qualitat Ambiental (DGQA) específica per a Equipaments
culturals: Biblioteques i museus. Per obtenir el distintiu
l'equipament ha hagut de demostrar que compleix la
legislació ambiental vigent i determinats criteris ambientals
que permetin la minimització de l'impacte sobre el medi i el foment de la sensibilitat ecològica dels
usuaris. La iniciativa reforça el Pla de Sostenibilitat de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el
treball iniciat l’any 2016 per aconseguir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) dels
equipaments que gestiona.
Més informació:
-

Notícia: El CCCB obté el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental
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