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Llegir més

Estrenem nova imatge del
Butlletí A+S

El Butlletí A+S estrena nova imatge, ja que
s’unifica la imatge de totes les
comunicacions que s’impulsen des de
l’Oficina de canvi climàtic i sostenibilitat
de Barcelona amb l’objectiu de plasmar
de manera visual tota la tasca que es fa

El Laboratori de l'Agència de
Salut Pública rep el Distintiu
"Edifici Amic de la Bici"

 

El distintiu “Edifici Amic de la Bici” és
promogut des del Programa Ajuntament +
Sostenible per fomentar l’ús de la bicicleta
entre el personal de l’Ajuntament. Des
d'aquest juny de 2021 el laboratori
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DESTACATS A L'AJUNTAMENT
La qualitat ambiental de la flota
municipal segueix millorant

 

Com cada any, el Programa A+S publica
l'inventari de vehicles de l'Ajuntament de
Barcelona. A l'inventari s'han recopilat dades de
2.944 vehicles, dels quals un 90% incorporen la
imatge corporativa municipal. A 2020 el 59% de
la flota lleugera de l’Ajuntament de Barcelona
són vehicles de baixes emissions; el 55% de la
flota lleugera disposa de Distintiu Zero o Eco.

MÉS NOTÍCIES

http://www.bcn.cat/?utm_source=IV%20%2F%20Sostenibilitat&utm_medium=email&utm_campaign=Ajuntament%20%2B%20Sostenible&utm_content=20210720_link_Header_A%2BS%2084
https://twitter.com/BCN_Ecologia
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/la-qualitat-ambiental-de-la-flota-municipal-segueix-millorant_134816/?utm_source=IV%20%2F%20Sostenibilitat&utm_medium=email&utm_campaign=Ajuntament%20%2B%20Sostenible&utm_content=20210720_link_recursos_b_1_A%2BS%2084
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/la-qualitat-ambiental-de-la-flota-municipal-segueix-millorant_134816/?utm_source=IV%20%2F%20Sostenibilitat&utm_medium=email&utm_campaign=Ajuntament%20%2B%20Sostenible&utm_content=20210720_link_recursos_b_1_A%2BS%2084
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/estrenem-nova-imatge-del-butlleti-a-s_134887/?utm_source=IV%20%2F%20Sostenibilitat&utm_medium=email&utm_campaign=Ajuntament%20%2B%20Sostenible&utm_content=20210720_link_block_news_1_A%2BS%2084
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/estrenem-nova-imatge-del-butlleti-a-s_134887/?utm_source=IV%20%2F%20Sostenibilitat&utm_medium=email&utm_campaign=Ajuntament%20%2B%20Sostenible&utm_content=20210720_link_block_news_1_A%2BS%2084
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/el-laboratori-de-l-agencia-de-salut-publica-rep-el-distintiu-edifici-amic-de-la-bici-_134773/?utm_source=IV%20%2F%20Sostenibilitat&utm_medium=email&utm_campaign=Ajuntament%20%2B%20Sostenible&utm_content=20210720_link_block_news_1_A%2BS%2084
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/el-laboratori-de-l-agencia-de-salut-publica-rep-el-distintiu-edifici-amic-de-la-bici-_134773/?utm_source=IV%20%2F%20Sostenibilitat&utm_medium=email&utm_campaign=Ajuntament%20%2B%20Sostenible&utm_content=20210720_link_block_news_1_A%2BS%2084
http://via.ecomunica.barcelona.cat/nl2/xn7v9/x9q5.html?m=AWMAAAab7C8AAAAHyVAAAAF-rDcAAAAAFXMAAAAPABYzPQBg9p77mWcmeJSURRi-jkygnf6s-QAV5Bc&b=77b4de43&e=d86dfbdf&x=rORmWSJu1W3uxA8BvLxq9w
http://via.ecomunica.barcelona.cat/nl2/xn7v9/x9q5.html?m=AWMAAAab7C8AAAAHyVAAAAF-rDcAAAAAFXMAAAAPABYzPQBg9p77mWcmeJSURRi-jkygnf6s-QAV5Bc&b=77b4de43&e=d86dfbdf&x=rORmWSJu1W3uxA8BvLxq9w
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per promoure la cultura de la
sostenibilitat de la ciutat.

Més informació sobre la promoció de la
cultura de la sostenibilitat es pot trobar en
aquest vídeo.

Llegir més

Peracamps de l'Agència de Salut Pública ja
disposa de distintiu.

Tots els edificis municipals certificats es
poden consultar en el mapa d’edificis
certificats.

Llegir més

La construcció en fusta, cada
vegada més present a Barcelona

L’ús de fusta com a material constructiu ha
guanyat terreny durant els darrers anys a
tot Europa, per la seva contribució a una
construcció baixa en carboni. Cada vegada
hi ha més exemples de construcció en
fusta, també a la ciutat de Barcelona.

Exemples d'equipaments municipals són
la rehabilitació del Casal de Barri Can
Portabella i la construcció del Poliesportiu
Turó de la Peira.

Llegir més

Avançant cap a la prevenció de
residus de plàstics d'un sol ús.

El 3 de juliol ha finalitzat el termini per la
transposició de la Directiva (UE) 2019/904
relativa a la reducció de l'impacte de
determinats productes de plàstic en el
medi ambient. L'Ajuntament de Barcelona
va abordar aquesta situació amb decisió el
2019 a través de l'aprovació
d’una Instrucció que prohibeix el consum
d'aigua envasada i de gots de plàstic d'un
sol ús en les dependències municipals.

Llegir més

Nova Jornada
Ajuntament + Sostenible
(A+S) 21

A finals d’octubre es
celebrarà la tercera trobada
dels treballadors i
treballadores municipals
compromesos amb la
sostenibilitat

Errors habituals en la
incorporació de criteris
ambientals en la
contractació pública

Una publicació del Govern
Basc recull els principals errors
que es poden produir en el
procés d’introducció de criteris
ambientals en els plecs de
contractació i proposa
solucions pràctiques i
aplicades.

RECOMANEM / RECURSOS
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D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran
tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular

sobre l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la
informació a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal. 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes
les obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les

vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades. 

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a:
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades 

Aquest servei és part del Butlletí de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona. 

Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic o gestionar les vostres subscripcions accediu al
vostre espai personal. 

Podeu contactar amb el servei a través de la bústia.

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/relacio_tractaments.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
https://comunica.barcelona.cat/newsletter/ca/landings/alta
https://comunica.barcelona.cat/newsletters/update/unjoin.php?email=eforcada@bcn.cat&name=Elena&lastname1=Forcada&lastname2=Forcada&mobile=678304587&emv=19&lang=ca&origen_landing=Segundo_Nivel_Unsubscribe&lafabrica=1&sostenibilitat_ajuntament=1&agenda21=1&agenda21_escolar=1&sostenibilitat_renova=1&sostenibilitat_compostatge=1&sostenibilitat_centreplatja=1&sostenibilitat_laludo=1&sostenibilitat_sdea=1
mailto:bcnsostenible@bcn.cat

