CONEIXES EL PROGRAMA
AJUNTAMENT + SOSTENIBLE?

DESCOBREIX EN QUÈ
ET PODEM AJUDAR

DONEM RESPOSTA
ALS TEUS DUBTES

El Programa Ajuntament + Sostenible (A+S) neix amb la
finalitat d’estendre la cultura de la sostenibilitat entre tots
els treballadors i treballadores municipals, i persegueix:

Posem al teu abast, i al de tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, un ampli catàleg de serveis
perquè puguis aplicar la sostenibilitat en el teu dia a dia
a la feina.

VOLS CONÈIXER ELS CRITERIS
AMBIENTALS QUE POTS
INCORPORAR EN UN PLEC?

T’INTERESSA SABER L’IMPACTE
AMBIENTAL QUE POT TENIR LA
TEVA COMPRA?

T’AGRADARIA SABER COM
ORGANITZAR UN ACTE MÉS
SOSTENIBLE?

HAS IDENTIFICAT NECESSITATS
DE FORMACIÓ AMBIENTAL EN
EL TEU EQUIP?

VOLS CONÈIXER EXEMPLES DE
BONES PRÀCTIQUES
AMBIENTALS?

TENS GANES DE FER MÉS
SOSTENIBLE EL TEU ESPAI DE
TREBALL?

ET VOLS MOURE DE MANERA
MÉS SOSTENIBLE?

T’AGRADARIA FER UN PAS MÉS
EN SOSTENIBILITAT?

T’orientem en l’ambientalització de

internacionals; t’assessorem en la

adhesius informatius; fomentem la

plecs i contractes, compres i

realització d’auditories ambientals

mobilitat sostenible i l’ús de la

organització d’esdeveniments;

dels edificis públics i en plans

bicicleta; fem difusió i elaborem

t’oferim formació ambiental i et

estratègics de sostenibilitat de la

materials de comunicació; tot per

presentem iniciatives destacades

vostra organització; t’ambientalitzem

un Ajuntament més sostenible.

d’altres administracions nacionals i

l’espai amb ecopapereres, safates o

REDUIR L'IMPACTE
AMBIENTAL DE
L’ACTIVITAT
MUNICIPAL

FOMENTAR
L’EQUITAT I LA
TRANSFORMACIÓ
CAP A UNA
SOCIETAT MÉS
JUSTA

IMPULSAR UNA
ECONOMIA I UNA
PRODUCCIÓ
SOSTENIBLES

LIDERAR EL CANVI
AMB EL PROPI
EXEMPLE

UNA CIUTAT COMPROMESA
El Programa A+S s’emmarca en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
2012-2022, un projecte compartit i un marc de referència per a totes les
organitzacions ciutadanes que volen contribuir a la millora de la sostenibilitat.

Des del Programa A+S definim el marc normatiu intern en matèria d’ambientalització, fem un seguiment de les accions implantades i els resultats
assolits i introduïm millores. Per donar visibilitat als esforços realitzats, fem
accions comunicatives, difonem bones pràctiques i participem en projectes
i xarxes regionals i internacionals.

DES DEL
PROGRAMA A+S
T’HO POSEM
FÀCIL!

RECORDA:
Les instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat són
d’obligat compliment i estan incloses en la Guia de Contractació Pública
Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona.
Apliquen a tot l’Ajuntament de Barcelona i a les entitats dependents amb
poder per contractar, així com als contractes relacionats amb productes i
serveis inclosos a les instruccions.

DÓNA UN COP D'ULL RÀPID
A LA GUIA DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA AMBIENTAL I A LES
INSTRUCCIONS
Les instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat
determinen els aspectes ambientals que s’han de tenir en compte en la
compra i contractació dels següents productes i serveis considerats prioritaris. A continuació es mencionen els aspectes clau de cadascuna d’elles:

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

PROJECTES D’OBRES
Cal establir criteris de màxima autosuficiència energètica, tenint en
compte també altres aspectes, com el foment de la biodiversitat o l’ús
de materials de construcció amb característiques ambientalment
positives.

FUSTA
Tots els productes de fusta han de comptar amb garanties de
procedència d’explotacions forestals sostenibles (certificat FSC, PEFC o
equivalent).

MOBILIARI D’OFICINA
Cal que el mobiliari d’oficina que contingui fusta compti amb garanties
de procedència d’explotacions forestals sostenibles.

PAPER
És obligatòria l’adquisició i demanda de paper 100% reciclat.

ALIMENTACIÓ (menjadors d’escoles bressol, càtering i vending)
TRUCA AL
93 291 40 30

CONTACTA’NS A
ajuntamentsostenible@bcn.cat

VISITA EL WEB
www.barcelona.cat/ajsostenible

SUBSCRIU-TE
AL BUTLLETÍ
INFO A+S
(ho pots fer fàcilment des de
la pàgina web del programa)

Cal prioritzar els productes d’agricultura ecològica i comerç just. També
implantar bones pràctiques de prevenció i gestió de residus i mesures
per millorar l’eficiència energètica de la maquinària utilitzada.

ELECTRICITAT
El 100% de l’energia elèctrica subministrada ha de ser electricitat
verda amb garantia d’origen.

ELEMENTS DE COMUNICACIÓ

TÈXTILS
Les empreses proveïdores han de presentar un certificat de compromís
ètic i el vestuari adquirit ha de tenir limitada la presència de
substàncies químiques.

SERVEIS DE NETEJA
Els productes de neteja han de tenir una càrrega contaminant baixa.
També s’estableixen els criteris per a la correcta recollida selectiva de
residus.

Tots els elements han d’incorporar criteris d’ecoedició: estalvi de
recursos, ús de materials reciclats i/o biodegradables, tintes vegetals,
ajust del tiratge o màxim aprofitament del paper, entre d’altres.

VEHICLES I MAQUINÀRIA

EQUIPS INFORMÀTICS

ALTRES PRODUCTES I SERVEIS

A banda de l’eficiència energètica i la limitació de substàncies tòxiques,
els proveïdors s'han de comprometre a adoptar mesures que garanteixin
la transparència i el compliment de les convencions bàsiques de
l’Organització Internacional del Treball.

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
Abans d’organitzar un esdeveniment cal elaborar un pla
d’ambientalització.

S’han d’adquirir de manera prioritària vehicles elèctrics, híbrids o de
combustibles alternatius menys contaminants.

Per als productes i serveis fora de l’àmbit d’aplicació de les
instruccions, la Guia de Contractació Pública Ambiental dóna pautes
per a la introducció de criteris ambientals en les diferents fases de la
contractació.

PROGRAMA
AJUNTAMENT +
SOSTENIBLE
UNA EINA PEL CANVI
CAP A LA SOSTENIBILITAT

