
Programa  
Ajuntament      Sostenible

Web Ajuntament + Sostenible 
www.bcn.cat/ajsostenible

Butlletí electrònic INFO A+S 
Per donar-se d’alta només cal que envieu un correu a: 
ajuntamentsostenible@bcn.cat

Guies d’educació ambiental 
sobre compra i contractació responsable com ara  
Ajuntament + Sostenible, Ambientalització de les obres a 
la ciutat de Barcelona o Les festes més sostenibles. 

Les trobareu totes a: www.bcn.cat/agenda21

 Contacte: ajuntamentsostenible@bcn.cat
93 291 40 30

bcn.cat
tel.: 010 (24h)
facebook.com/ Bcn.cat
twitter.com/Barcelona_cat
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El Programa
s’emmarca en el Pla d’acció 21 municipal i treballa per 
millorar la sostenibilitat ambiental i social del funcionament 
quotidià dels serveis i les dependències municipals.

Els objectius estratègics actuals es van definir durant la 
Convenció A+S, un procés participatiu intern d’un any de 
durada, i són:

Objectius ambientals
 Contribuir a la reducció d’emissions de CO2 provinents de 
dependències i serveis municipals.

 Avançar en la prevenció de residus i millorar la recollida 
selectiva de residus a les dependències municipals.

 Millorar l’estalvi d’aigua en les dependències i els serveis 
municipals.

 Ambientalitzar les obres, els edificis i els projectes 
municipals.

Objectius socials
 Complir els convenis bàsics de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT) en les contractes 
municipals.

 Fomentar l’economia social i sostenible.

Objectius transversals
 Desenvolupar una cultura organitzativa socialment 
responsable i ambientalment correcta.

 Establir una estratègia de comunicació del programa.

Objectius
del Programa A S

Aquests objectius es concreten en trenta 
línies d’actuació consensuades que guiaran  
el Programa d’ambientalització interna a mitjà  
i llarg termini (2020).

Ajuntament    Sostenible



 Àmbits d’actuació del programa
Ajuntament  Sostenible

El Programa A  S és liderat per Hàbitat Urbà 
i es treballa de manera transversal amb la resta de 
sectors, districtes i instituts municipals.

El programa orienta gran part dels seus esforços a 
sensibilitzar, formar i informar els treballadors i les 
treballadores municipals.

Els grups de treball tracten aspectes clau de 
l’ambientalització municipal com la compra de fusta,  
la contractació responsable o l’edificació sostenible.

La formació dels professionals municipals és 
imprescindible per assolir el canvi cultural cap a la 
sostenibilitat.

Les campanyes de sensibilització fomenten hàbits més 
sostenibles en el dia a dia, com l’ús de la bicicleta a la 
feina i el consum responsable de recursos (aigua, residus, 
energia i materials) amb la campanya «A l’Ajuntament 
com a casa».

 La inclusió de criteris ambientals i socials en els plecs 
de contractació és una de les principals línies de treball.

 La introducció del paper reciclat va ser una de les 
primeres actuacions d’ambientalització.

 L’homologació del material d’oficina de l’Ajuntament 
incorpora articles amb característiques ambientals 
(recarregables, no tòxics, etc.).

 El contracte de neteja dels edificis municipals inclou 
l’ús de productes menys tòxics, la recollida selectiva i la 
reducció dels residus generats.

 La política de compra responsable de fusta de l’Ajuntament 
vetlla perquè els productes adquirits provinguin de tales 
legals i d’explotacions forestals sostenibles.

 Els criteris ètics i ambientals del vestuari de Parcs i 
Jardins són un referent estatal.

 La Mesura de Govern sobre contractació responsable 
estableix una reserva per a la contractació de productes  
a empreses d’inserció sociolaboral. 

 El Decret per a l’ambientalització de les obres obliga a 
incorporar una memòria ambiental en el projecte i un pla 
d’ambientalització en l’execució de les obres de la ciutat

 La flota municipal incorpora vehicles híbrids, elèctrics 
i vehicles que funcionen amb biocombustibles i gas 
natural.

 El compostatge, la millora de l’eficiència del reg o la 
selecció d’espècies autòctones són alguns dels criteris 
de la jardineria sostenible.

 El Programa municipal del Pla d’energia de Barcelona 
inclou mesures per racionalitzar l’ús de l’energia en 
equipaments, serveis i flotes municipals, i augmentar el 
consum d’energies renovables.

 El consum d’aigua potable dels serveis municipals ha 
disminuït gràcies a l’augment de l’ús d’aigua freàtica i 
a les millores en la gestió (instal·lació de mecanismes 
d’estalvi en lavabos, urinaris secs, etc.).

 Els actes públics són el lloc ideal per fomentar la 
separació de residus, els productes ecològics i de 
comerç just, o la mobilitat sostenible.

 El servei d’alimentació de les escoles bressol 
municipals incorpora aliments d’agricultura ecològica. 

 El nou vending municipal serà més sostenible, 
saludable i solidari.

 Diversos organismes municipals disposen d’un 
sistema de gestió ambiental certificat ISO 14001.

 Barcelona és l’escenari de prova de solucions 
innovadores. Els punts de recàrrega del vehicle 
elèctric, la recollida pneumàtica de residus o la 
introducció de sistemes LED en l’enllumenat en són 
alguns exemples. 

Els àmbits de treball del programa 
inclouen des de la compra de productes 
més sostenibles fins a la contractació  
de serveis, el manteniment d’edificis,  
la realització d’obres i l’ambientalització 
d’esdeveniments:

Treball en xarxa
La participació en projectes i xarxes regionals 
i internacionals representa una oportunitat per 
intercanviar les millors experiències: Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a  la Sostenibilitat, 
Procura + (Sustainable Procurement Campaign), 
SMART SPP (innovation  through sustainable 
procurement), Eurocities...
 
Per portar a terme aquestes accions, 
l’Ajuntament col·labora estretament amb 
altres actors clau de la ciutat com universitats, 
associacions de fabricants, proveïdors, ONG, 
etc.

Una nova
cultura organitzativa


