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VI . Proposta d’accions de millora 

... ... ... 

Pel cas pràctic estudiat de l’Ajuntament de Lleida, es proposa la implantació d’una sèrie 

d’accions que permetrien adobar el terreny per si en un futur es decidís adoptar un sistema de 

gestió ambiental, però que tenen també sentit en elles mateixes ja que poden ajudar a l’entitat 

local a millorar el seu comportament ambiental. 

 

Les mesures proposades es resumeixen en les següents: 

 

- Sistematitzar la recollida d’ informació ambiental 

- El grup de qualitat ambiental 

- La compra pública ambientalment correcta  

- Bones Pràctiques Ambientals a l’Oficina 

- Altres aspectes a tenir en compte 
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1- Sistematitzar la recollida d’ informació ambiental 

 

Conèixer el propi comportament en temes ambientals és bàsic per poder iniciar qualsevol 

acció de millora amb unes mínimes garanties d’èxit. 

La diagnosi ambiental reali tzada, tot i no ser exhaustiva, permet donar una idea de quina és 

la situació actual. Així i tot, moltes dades sol· licitades, es trobaven disperses, no eren 

accessibles o, senzillament, no existien. Cal sistematitzar la recollida d’ informació ambiental de 

manera que es pugui monitoritzar l’evolució del comportament ambiental de l’entitat local. 

La informació que es reculli pot servir de base per, en un futur, redactar una política 

ambiental adequada a l’organització i definir els objectius i fites ambientals que es desitja 

aconseguir.  

Alhora, la disponibilitat de dades reals permet fer previsions de l’efectivitat que tindrà 

l’adopció de determinades mesures, permetent abordar els problemes ambientals de forma més 

eficaç. 

 

Caldria generar, reunir i registrar les següents dades amb incidència ambiental: 

 

Taula 22: Informació ambiental a recolli r  

 Tipus d’ informació Per 
edificis 

Per depar-
taments  

Compliment de requisits legals:  

��Permisos i autoritzacions administratives 

��Nivells d’emissions de contaminants atmosfèrics 

��Nivells sonors màxims 

��Concentració de contaminants i presència d’altres substàncies 

als abocaments residuals 

��Correcta gestió dels residus especials 

✔ ✔ 

G
en

er
al

 

Registre d’ incidències i avaries. ✔  

Consum de carburant dels vehicles municipals per tipus de combustible 

en litres.  
 ✔ 

Consum de combustibles fòssils per calefacció. ✔  

Dades tècniques dels sistemes de calefacció existents (potència, 

rendiment de les calderes, tipus de conducció i mesures d’aïllament,...). 
✔  

C
on

su
m

 d
’e

ne
rg

ia
 

Inventari de les  mesures d’eficiència existents: doble vidre, doble porta, 

elements aïllants a les parets, ...  
✔  
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 Tipus d’ informació Per 

edificis 
Per depar-

taments  

Consum elèctric per edificis, i per sectors d’utilització (climatització, 

il· luminació,... ) sempre que sigui possible.  
✔ ✔ 

C
. d

’E
ne

rg
ia

 

Inventari d’elements d’ il· luminació existents, aparells d’aire condicionat 

instal· lats,... 
✔  

Inventari de focus d’emissions atmosfèriques. Descripció i horari de 

funcionament. Paràmetres d’emissió. 
✔  

Inventari de focus emissors de soroll i  vibracions. Descriure 

característiques del focus i tipus d’aïllament acústic de què es disposa.  
✔  

E
m

is
si

on
s 

Inventari d’aparells amb substàncies perilloses (neveres o aparells d’aire 

condicionat amb gasos CFC,...). Especificar el tipus de substància 

peril losa. 

✔  

Procedència, consums i usos de l’aigua. ✔  

C
. d

’A
ig

ua
 

Inventari d’elements sanitaris: cisternes WC (capacitats, dispositius 

d’aturada de descàrrega o doble descàrrega,...), aixetes (tipus, sistemes 

d’estalvi instal· lats,...). 

✔  

A
bo

-

ca
m

en
ts

 Inventari de punts d’abocament al clavegueram i cabals abocats. 
✔  

C
. M

at
er

ia
ls

 Consum de recursos materials en unitats. Caracteritzar els productes 

consumits (materials de fabricació, opcions de reutilització i/o 

recàrrega,...).  

 ✔ 

Inventari de residus generats, per tipus, quantitats, lloc i forma de 

generació, tipus d’emmagatzematge i quantitats màximes 

emmagatzemades i gestió interna i/o externa que es realitza. 

✔ ✔ 

R
es

id
us

 

Recollida selectiva: percentatge de recuperació, volum recuperat i grau 

d’errors en la selecció per cada tipus de residu recollit selectivament. 
✔ ✔ 

 

Així com deixar constància de qualsevol canvi o modificació, amb la data en que es 

produeix, en la informació recollida. 

 

La recopilació de tota aquesta informació representa un gran esforç, sobretot l’elaboració 

d’ inventaris, i s’aconsella dur-la a terme progressivament. 

 

Sempre que sigui possible és recomanable recollir la informació dels efectes directes 

generats per cada unitat o departament (com, per exemple, consum de material). Com més 
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desagregada sigui la informació que es recull i (consum elèctric per diferents usos, generació de 

residus per departaments,...) més fàcil serà detectar possibles alternatives de millora així com 

avaluar les mesures implantades. Alhora, la informació desagregada permet identificar mil lores 

en el comportament ambiental de determinats grups de personal, afavorint el seu reconeixement. 

Una bona eina per tal de motivar als treballadors en la protecció del medi ambient és 

recompensar d’alguna manera a aquelles persones directament responsables d’alguna mill ora 

ambiental. 

 

Sovint, però, aquests efectes directes no estan controlats per les unitats mateixes. Això és 

especialment cert quan tenim una unitat de 10 o 12 persones situada a una oficina municipal 

junt amb un parell de milers de persones més. No és possible controlar els efectes, com l’ús 

d’energia, en base a unitat per unitat, llavors, és quan cal recórrer a tractar-los en base a cada 

edifici. 

 

Per garantir que la recollida d’ informació sigui estandaritzada i es dugui a terme, convé 

dissenyar un formularis per a cada aspecte i assignar un responsable per a la generació de les 

dades, la seva recollida i registre. En aquest punt, s’aconsella l’ús de sistemes informàtics de 

bases de dades, ja que permeten una major versatilitat de consulta i accés a la informació. 

 

La informació ambiental de cada departament i/o edifici es pot guardar en un “Llibre 

verd” o carpeta (ja sigui en suport digital o en paper) de manera que es faciliti la seva consulta i 

posterior anàlisi. 

Periòdicament es poden presentar una sèrie d’ informes que reflexin l’evolució del 

comportament ambiental de l’entitat.  
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2- El grup de qualitat ambiental 

 

El sistema de qualitat implantat a l’Ajuntament s’ha mostrat eficaç per introduir, no només 

mill ores en els aspectes de qualitat, sinó també de medi ambient.  

La força dels grups de qualitat i de mill ora que funcionen actualment rau en el seu caràcter 

interdepartamental. La gestió ambiental és una matèria clarament pluridisciplinar i el seu 

abordament en grups amb aquesta característica sembla indispensable. 

Existeixen experiències en entitats locals de creació de grups amb membres de diferents 

departaments per tractar temes d’estalvi energètic, d’aigua i compra verda. 

A través dels grups de qualitat i de mill ora existents es poden començar a introduir, de forma 

efectiva, algunes millores de caire ambiental a l’Ajuntament (com s’ha fet amb el disseny del 

sobre multiús que ja està en funcionament). Aquesta via, que aprofita estructures ja existents, 

permetria reali tzar accions puntuals però que afavoririen, de mica en mica, la sensibilització 

ambiental i  l’adopció de bones pràctiques ambientals per part del personal. 

Ara bé, per poder ampliar els aspectes ambientals tractats és convenient desvincular el medi 

ambient dels grups de qualitat, ja que de no fer-ho així aquests es podrien trobar amb una 

càrrega que dificultaria el seu correcte funcionament. 

La solució ideal és crear un Grup de Qualitat Ambiental, especiali tzat en tractar els temes de 

gestió ambiental, però integrat en el sistema de qualitat, de manera que les propostes dels grups 

de qualitat convencional passessin també a través d’aquest nou grup on se’ ls hi podrien 

incorporar criteris ambientals que millorarien el resultat final, i vice-versa, les propostes del 

grup de qualitat ambiental es podrien discutir en els grups de qualitat. D’aquesta manera 

s’eviten les redundàncies i les repeticions innecessàries, estalviant temps, feina i mill orant el 

resultat final. És la tendència cap als sistemes integrats de gestió que avui en dia s’estan 

introduint al sector empresarial. 

 

Al igual que els grups de qualitat, el Grup de Qualitat Ambiental hauria d’estar compost per 

personal de les diferents direccions de servei municipals i per un dinamitzador amb 

coneixements ambientals, així com per un secretari que aixequés acta de les reunions. 

La seva funció bàsica seria detectar mancances en la gestió ambiental duta a terme per 

l’administració local i  proposar accions de mil lora.  

Tot i que les eines per avaluar la gestió ambiental de les organitzacions no estan tan 

desenvolupades com en el cas de la qualitat, es poden trobar també checklists, qüestionaris 

d’autoavaluació o guies a partir de les quals detectar errors o deficiències en la gestió actual.  

Alternativament, el grup de qualitat pot desenvolupar una metodologia anàloga a la dels 

sistemes de gestió ambiental però simplificada, identificant els aspectes de les activitats 
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municipals que generen un impacte ambiental, avaluant i prioritzant aquests aspectes i impactes 

ambientals, i proposant mesures per corregir aquells més significatius. 

Pels processos clau de la gestió ambiental (gestió de residus, gestió de compres i serveis 

contractats, etc.) es poden crear equips de mill ora específics que examinin el procés 

detingudament introduint canvis que millorin la quali tat del servei i redueixin el seu impacte 

ambiental. El resultat d’aquests equips de millora poden ser procediments escrits que expliquin 

la forma correcta de dur a terme els processos i que més endavant podrien passar a formar part 

de la documentació d’un sistema de gestió ambiental. 
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3- La compra pública ambientalment correcta1 

 

L’aprovisionament públic s’ha identificat com l’aspecte ambiental més significatiu de la 

gestió municipal.  

La compra pública de les Administracions de la Unió Europea suposa un 15% del seu PIB. 

D’aquest 15%, un 60% correspon a les compres de les Administracions Locals. A Espanya, 

l’Administració Pública compra productes i Serveis (P+S) per un import superior als 11 bilions 

de pessetes l’any (6.000 milions d’euros/any), que es distribueixen de forma equilibrada entre 

les administracions estatals, autonòmiques i locals 

La importància de la compra pública, i en especial, de la compra pública municipal li dóna 

una gran rellevància dins del mercat econòmic, no només per l’actuació directa sobre la 

demanda de productes i serveis, sinó també per l’efecte multiplicador sobre les vendes que 

produeixen.  

És responsabilitat municipal orientar aquesta rellevància econòmica cap a un 

desenvolupament més sostenible, és a dir, un desenvolupament econòmic que integri criteris 

socials i ecològics. 

 

L’eina principal és la compra verda o compra ambientalment correcta, que es defineix com 

“ l’adquisició de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, és a dir, productes i 

serveis que durant el seu cicle de vida ofereixen el nivell de qualitat del servei exigit i generen 

un impacte ambiental global menor” . (Dpt de Medi Ambient, 2000, pàg. 14). 

 

Així, dins del concepte de compra verda s’ inclouen els següents apartats: 

- compra de productes (béns consumibles) 

o material d’oficina 

o productes de neteja 

o vehicles 

o mobili ari urbà,... 

- serveis o treballs 

o operacions de neteja i manteniment de propietats i serveis públics (zones 

verdes, enllumenat) 

o construccions d’ infraestructures (transport, sanejament, etc.) 

                                                           
1 Al ll arg d’aquest apartat es faran servir les següents abreviatures: 

AC: Ambientalment Correcte/s 
CPAC: Compra Pública Ambientalment Correcte 
P+S: Producte(s) i/o Servei(s) 
P+SAC: Producte(s) i/o Servei(s) Ambientalment Correcte(s) 
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o contractació de serveis de construcció per a edificis nous i renovacions 

(hospitals, centres esportius, escoles,...) 

o organització d’actuacions municipals (festes de ciutats),... 

 

 

Les raons fonamentals per fomentar la compra verda es poden concretar en les següents: 

Funció exemplar: ciutats i municipis han de servir com a model per als seus conciutadans, 

indicant a la indústria, al comerç, al sector artesà i al consumidor, els productes i processos més 

ecològics, i el mill or és fer-ho servint com a exemple. 

Demanda: amb una demanda adequada, el mercat regional i supraregional rep impulsos cap a 

una orientació ecològica, els quals poden servir de complement a ordres i prohibicions. 

Innovació: el llançament al mercat de productes i serveis innovadors es veu recolzat per una 

demanda major, el mateix que per la seva promoció pública. 

Però, sobretot, per la obligació de l’Administració de vetllar per la mill ora del medi ambient, 

el benestar i la salut de les persones. 

 

Els impactes indirectes que generen els processos d’adquisició de productes i serveis són 

enormes, però la compra pública ecològica també pot reduir nombrosos impactes directes: 

- es redueixen els consums de material i  energia 

- es produeixen menys residus 

- es redueixen possibles problemes de salut 

- s’estalvien despeses econòmiques, en molts casos 

 

Sembla clar, doncs, que si es pretén reduir l’ impacte ambiental global de l’administració 

local, una de les primeres tasques a fer, ja sigui dins o fora d’un sistema de gestió ambiental, és 

ambientalitzar la compra de productes i serveis. 

 

Orígens 

 

Les primeres iniciatives locals de treball per al foment de les compres verdes apareixen a 

finals de la dècada dels 80 i durant la dècada dels 90. No és, però, fins la Quarta Conferència 

Internacional de Compres Públiques Ambientalment Correctes (Organitzada per l’OCDE) 

celebrada a Suïssa al febrer de 1997 i a la que hi van assistir al voltant de 150 delegats de 20 

països (Europa, Estats Units, Canadà i Àsia); on es posa especialment de manifest el rol de 

l’Administració en la promoció de les compres públiques verdes. 

Al 1998, l’ ICLEI (Internacional Council for Local Environment Iniciative) comença a 

treballar a través de diverses iniciatives amb responsables de compres d’Administracions 
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Locals, intercanviant informació i experiències sobre compres i contractes ambientalment 

correctes (l’Eco-Procura, Agrupació Municipal de Compres Ambientals – European Green 

Purchasing Network., etc.) 

Fruit d’aquestes iniciatives, diverses Administracions Públiques inicien programes de CPAC. 

Com a exemple, els Països Baixos i Alemanya disposen de programes de CPAC força estesos i 

consolidats, i estan utilitzant la promoció de polítiques ambientals per al desenvolupament de 

mercats. Entre altres països amb experiència contrastada en el desenvolupament de CPAC hi 

destaquen: Dinamarca, Estats Units, Canadà, Suïssa i Regne Unit. 

A Espanya, des de mitjans de la dècada dels 90, l’Estat ha endegat diverses mesures de 

promoció de la CPAC, enfocades bàsicament a la publicació de normativa. 

I a Catalunya, la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya, primer des de l’OPPR (Oficina de Promoció de Productes Reciclats) i després des 

del CCR (Centre Català de Reciclatge), està promocionant diverses actuacions per al foment del 

mercat de materials i de productes ambientalment correctes (AC). 

 

Implantació 

 

Per implantar una compra pública ambientalment correcta una Administració pot seguir els 

següents passos: 

 

Taula 23: Procés d’ implantació de la CPAC 

1.- Definir i 
aprovar objectius 

polítics 

- Recolzar políticament la CPAC 
- Definir una política de CPAC 
- Definir objectius i fites 
- Desenvolupar normatives 
- Emmarcar la CPAC en el camí cap a la sostenibilitat (Agenda 21 

Local) 
2.- Analitzar la 

situació de partida 
- Identificar els responsables de compres i el conjunt d’agents implicats 

en la gestió de compres 
- Llistar tots els productes i serveis que s’adquireixen. Quan i amb 

quina quantitat 
- Lli star els proveïdors de productes i serveis 
- Identificar les operacions de major consum d’energia, d’aigua, de 

material d’oficina (paper...), etc. 
- Identificar les pràctiques que fomenten el consum i pràctiques que 

impulsen l’estalvi 
3.- Fomentar la 

formació, la 
comunicació i la 

par ticipació 

- Formar els agents implicats en la gestió de CPAC i oferir una 
formació continuada: 

            Sector empresarial (proveïdor) 
            Sector social (consumidor) 
            Administració (polítics, responsables de compres, experts tècnics i 
            ambientals, treballadors, etc.) 
- Crear canals de comunicació entre els diferents agents 
- Fomentar la comunicació interna (entre departaments de 

l’Administració) i externa (sector empresarial i  sector social), 
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l’Administració) i externa (sector empresarial i  sector social), 
reforçant els seus canals de comunicació 

- Conèixer i afrontar les barreres relacionades amb la manca de 
coneixements ambientals que frenen la CPAC 

- Involucrar el personal de l’Administració en la gestió de CPAC i en la 
utilització dels P+SAC adquirits. 

4.- Adquir ir i 
decidir amb 

criter is ambientals 

- Elaborar bases de dades de proveïdors “homologats” de 
l’Administració (compliment dels requeriments ambientals exigits) 

- Elaborar bases de dades de P+SAC 
- Elaborar bases de dades de P+S que cal evitar 
- Definir clarament els criteris ambientals genèrics i específics desitjats 

en els P+S 
- Definir instruments de decisió en la CPAC 
- Integrar aspectes ambientals en els plecs de condicions tècniques per 

l’adquisició de P+SAC 
- Definir requeriments i controls ambientals per als contractes en vigor 

5.- Actuar 
políticament: 

cooperar , establir 
xarxes i actuar  

 a nivell 
supraregional 

- Intercanviar informació entre Administracions sobre proveïdors, P+S, 
instruments de decisió, rendiments, etc. 

- Fomentar la unió entre administracions en la CPAC per: 
              Abaratir costos i tenir més poder d’ influència sobre el mercat 
              Incentivar el desenvolupament innovador del mercat 
              Fomentar la formació, la motivació i la influència política 
- Discutir i definir criteris ambientals comuns de P+S 
- Cooperar a nivell estatal i  europeu en normativa i legislació 

Font: “ Guia de Compres Públiques Ambientalment Correctes” , Dpt de Medi Ambient, 2000 

 

 

Actors que intervenen 

 

En la reducció dels factors ambientalment negatius dels productes poden intervenir diferents 

actors: 

- Els fabricants de material, màquines i mobili ari d’oficina, que han de desenvolupar 

alternatives menys nocives 

- Els proveïdors que han d’ incloure els productes ambientalment correctes en la seva oferta 

- Els responsables polítics, que han d’adoptar compromisos polítics per recolzar 

l’ambientalització de l’administració 

- Els treballadors, que defineixen les prestacions desitjades que han de compli r els P+S a 

adquirir 

- Els experts tècnics i ambientals, que defineixen les especificacions tècniques i ambientals 

exigibles 

- Els responsables de compres, que són qui executen l’adquisició del P+S sol· licitat tenint en 

compte aspectes com el què comprar, quant comprar i a qui comprar. 
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Obstacles a superar  

 

L’Administració pot trobar alguns obstacles en l’acceptació i implantació de la CPAC  

deguts a la seva pròpia dinàmica i a la política de compres que té. 

La Guia de CPAC del Dpt de Medi Ambient classifica aquestes barreres en 4 tipus segons si 

es tracti d’aspectes econòmics, tècnics, legals o de gestió i proposa diferents actuacions per a 

salvar-les: 

 

Barreres Econòmiques: 

 

- Priorització dels criteris econòmics en l’adquisició de P+S, el que implica que en la majoria 

de casos només es té en compte el cost d’adquisició. 

Actuació: Ampliar els criteris de valoració introduint el cost dels P+S al ll arg del seu cicle de 

vida o modificar els criteris convencionals de compres per tal d’aconseguir que els criteris 

econòmics no siguin prioritaris en la compra de P+S 

 

- Compliment de pressupostos, actualment és un criteri de compra determinant a la majoria 

d’Administracions i limita l’adquisició de P+S. Alhora, els pressupostos anuals afavoreixen 

els productes amb menor preu, amagant els estalvis a mig termini que suposa la CPAC. 

Actuacions: Centralitzar o mancomunar la gestió de compres entre diverses administracions per 

tenir més poder de negociació o augmentar temporalment el pressupost. 

 

Barreres Tècniques: 

 

- Escassetat de coneixements tècnics, que han de complir els P+S perquè siguin AC, i de les 

ecoetiquetes actualment en ús. 

Actuació: Potenciar la formació del conjunt de l’Administració, col· laborar tant amb els experts 

ambientals com amb l’empresa i incloure criteris ambientals en els plecs de condicions 

tècniques. 

 

Barreres Legals: 

 

- Escassetat d’homologacions i de legislació per identificar amb facilitat els P+S. 

Actuació: Fomentar l’estandarització de les homologacions i de les certificacions per a P+SAC. 
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Barreres de Gestió: 

 

- Ús d’un llenguatge poc clar i amb molts tecnicismes 

Actuació: Elaborar eines com bases de dades, llistats, guies, etc. de P+SAC que expliquin en un 

llenguatge senzill les característiques d’aquests productes i fomentar la informació i la formació 

dels agents implicats en la gestió de compres. 

 

- Rebuig intern a la innovació i a la novetat de comprar P+S diferents als que s’utilitzen 

normalment i que ofereixin les mateixes prestacions. 

Actuació: Potenciar la sensibilització ambiental i explicar als treballadors de l’Administració 

implicats en la gestió de compres els beneficis que comporten els nous P+SAC. 

 

- Escassetat de comunicació dintre de la mateixa Administració (entre treballadors, experts 

tècnics i ambientals, i responsables de compres) per generar la demanda de P+SAC i de 

l’Administració amb l’empresa per demanar P+SAC. 

Actuació: Potenciar els canals de comunicació i programes de formació ambiental dins 

l’Administració i entre l’Administració i l ’empresa pot ajudar a afavorir el coneixement 

d’aquests P+SAC 

 

Instruments 

 

Per tal que la gestió de compres sigui ambientalment correcta, cal integrar criteris ambientals 

en la gestió convencional de compres. És a dir, que a més a més dels aspectes bàsics que ha de 

cobrir una bona gestió de compres, 

- Disposar del P+S en el moment que es necessita 

- Assegurar els nivells de qualitat establerts i requerits 

- Assolir el menor cost integral possible 

Ha de garantir un quart aspecte: 

- Generar el menor impacte ambiental possible sobre el medi 

 

Això es pot fer disposant d’un conjunt d’ instruments de valoració ambiental que permetin 

valorar i comparar el comportament ambiental de P+S equivalents per tal d’ identificar, sempre 

que sigui possible2, aquell ambientalment més correcte. 

 

                                                           
2 Hi hagi oferta, sigui disponible al nostre país, tingui un preu de mercat competitiu, etc. 
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Els instruments de valoració més emprats són els qüestionaris de selecció, tant de productes i 

serveis ambientalment correctes (què comprar), com de proveïdors ambientalment correctes (a 

qui comprar). 

Un altre instrument de que disposa l’Administració és incloure en els plecs de condicions 

tècniques, criteris ambientals addicionals a les especificacions tècniques. 

 

Criter is ambientals 

 

No existeix un catàleg normalitzat de productes i serveis que faciliti la compra verda, els 

criteris de selecció no estan estandaritzats i cada administració incorpora propostes diferents i 

pròpies. 

Aquesta mancança queda recollida al Sisè Programa d'Acció de la UE, on la Comissió es 

fixa com a objectiu la inclusió en una base de dades d’orientacions que permetin a empreses i 

autoritats locals establir sistemes adequats de contractació. 

Mentrestant, existeixen nombroses guies de bones pràctiques com el catàleg austríac “Check 

it!” o la “Guia de l’Oficina Verda” editada per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Una ll ista, no exhaustiva, dels criteris ambientals tant generals com específics que cal tenir 

en compte, i en base als quals cal dissenyar els qüestionaris es presenta als annexes, dins del Kit 

de Compres Verdes. 

 
 

Indicadors de compra verda 

 

La definició d’ indicadors permet 

supervisar els resultats aconseguits comparant-los amb els objectius anteriors, 

controlar com s’està treballant el procés de compres en les diferents àrees seleccionades 

verificar si les característiques tècniques exigides en els productes s’han complert pels 

proveïdors 

detectar la necessitat eventual de canvis de criteris a l’avaluació d’ofertes 

 

En definitiva, els indicadors serveixen per avaluar l’èxit de les compres verdes, com a eines 

de control. Alguns d’ells podrien ser: 

- Percentatge de productes i/o serveis amb etiquetat verd 

- Nombre de companyies (proveïdors) que compleixen els requisits de qualitat ambiental 

segons la seva política ambiental 

- Percentatge de productes i serveis comprats amb etiqueta verda 



- Sistemes de gestió ambiental a l’administració local - 
- Proposta d’accions de mill ora - 

 

 
Página 158 de 186 

 

- Percentatge de proveïdors certificats (ISO 14000/EMAS) o compromís similar dels 

empresaris 

Bàsicament: 

- Percentatge promig en les crides a concurs en que es té en compte el criteri medi 

ambiental durant l’avaluació d’ofertes 

- Percentatge de proveïdors certificats 
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4- Bones Pràctiques Ambientals a l’Oficina. 

 

En aquest apartat s’han volgut recollir, per una banda, una sèrie de propostes senzilles 

destinades a aprofitar al màxim els punts forts detectats en la diagnosi ambiental de les 

dependències municipals i, per altra, tots aquells hàbits o costums que poden tenir uns impactes 

ambientals positius, es tracta simplement de “Bones Pràctiques” a l’oficina. 

 

☛ Rètols informatius 

 

Durant les visites realitzades als edificis municipals es detectaren sovint cisternes amb 

sistemes d’estalvi d’aigua, bàsicament, amb l’opció d’ interrupció de la descàrrega, però en la 

majoria dels casos, sense cap rètol informatiu que indiqués a l’usuari l ’existència d’aquesta 

opció. Alhora, l’enquesta general d’opinió distribuïda als treballadors posà en evidència el 

desconeixement d’aquestes mesures d’estalvi. Per tal d’obtenir un bon aprofitament dels 

sistemes d’estalvi ja instal· lats només cal dissenyar una petita nota breu i vistosa indicant 

l’existència d’un dispositiu d’aturada de descàrrega (o doble descàrrega, segons el cas) i la 

manera de fer-ho servir; i col· locar-la en tots els sanitaris que disposin d’aquesta opció. 

 

 

 

 

 

 

 

Una mesura tan senzilla com aquesta pot generar una reducció en el consum d’un recurs 

escàs com és l’aigua i afavorir, tant una mill or percepció de la qualitat ambiental de les 

dependències municipals com una major sensibilització per part dels treballadors. 

 

 

 

Aquesta cisterna disposa 
d’un dispositiu d’aturada 
de descàrrega. 
 
 

La primera pulsació iniciarà la descàrrega 1- 
 
quan el sanitari estigui net, 
 

torni a polsar i la descàrrega s’aturarà. 2- 
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☛ Ampliació i millora de la recollida selectiva 

 

La recollida selectiva de paper és la més estesa i utilitzada als edificis municipals. Així i tot, 

durant la diagnosi s’ha detectat que els contenidors selectius de paper es troben en un nombre 

baix als edificis (en molts casos només es disposa d’un per planta) i allunyats dels llocs de 

treball (normalment es situen als passadissos). A través de l’enquesta general alguns 

treballadors proposaven el canvi d’aquests contenidors generals de paper per una recollida 

selectiva de paper a cada lloc de treball.  

En comptes de les papereres individuals que hi ha a cada taula de treball , o al costat 

d’aquestes, es pot col· locar una caixa de cartró que serveixi per recollir el paper. Ni tan sols cal 

invertir en nous “contenidors selectius de paper” , les caixes de cartró amb que normalment es 

subministra el paper poden fer perfectament aquesta funció, només cal, si el vol, posar-els-hi 

algun rètol indicant el seu nou caràcter de contenidor selectiu de paper, i ja està. D’aquesta 

manera, al apropar els contenidors als treballadors s’ incentiva el seu ús i, alhora, al reutilitzar els 

embalatges de cartró s’afavoreix la sensibilització del personal. 

 

Per altra banda, la recollida selectiva de tòners i cartutxos d’ impressora a tingut molt d’èxit 

en aquells edificis on s’ha implantat. Tot i que encara és d’hora per valorar els volums recollits, 

en el poc temps que porta funcionant ha esta molt ben acollida pels treballadors, la majoria dels 

quals coneix la seva existència i afirmen fer-la servir. Caldria, doncs, ampliar aquesta recollida 

selectiva a tots els edificis municipals; el caràcter especial d’aquests residus i les opcions de 

reciclatge existents així ho aconsellen.  

 

Les piles són un altre residu especial que es genera per la feina administrativa (calculadores, 

etc.). Tot i que alguns edificis disposen de contenidors selectius, aquests no són gaire coneguts. 

Seria convenient instal· lar contenidors de piles a tots els edificis municipals i informar als 

treballadors de la seva presència. 

 

Tot i que amb un volum baix, a les oficines municipals es genera també com a residu 

material d’escriptori no fungible (desgrapadora, esmolallapis, tisores, ...) que ha deixat de ser 

funcional. Si aquests elements són metàl· lics, es poden recuperar com a ferralla i és convenient 

preveure la seva recollida selectiva. 

 

Per altra banda, l’examen de la brossa convencional detectà un gran volum de residus de 

plàstic, sobretot gots provinents de les màquines dispensadores de cafè, i llaunes de les 



- Sistemes de gestió ambiental a l’administració local - 
- Proposta d’accions de mill ora - 

 

 
Página 161 de 186 

 

màquines de begudes. En ambdós casos es tracta de materials recuperables la recollida selectiva 

dels quals caldria introduir, com la del vidre. 

 

Per tal d’ integrar i fer viable la recollida selectiva de tots aquests elements, es fa la següent 

proposta: 

- Com ja s’ha esmentat, que cada lloc de treball disposi d’una caixa de cartró per 

recollir selectivament el paper. 

- A cada planta, intal· lar una mena de “Punt verd”  on es centralitzi la 

recollida selectiva de tòners, cartutxos d’ impressora, piles, elements 

de metall i envasos i embalatges de plàstic. També s’hi pot incloure 

un contenidor de paper, però ja no caldria que fos tan gran com els 

actuals i una paperera de rebuig per evitar les barreges de materials. 

- Allà on hi hagi màquines distribuïdores de begudes, ja siguin calentes o fredes, 

col· locar un contenidor selectiu de plàstic, un de llaunes i un de vidre. 

 

La resta de residus especials generats als edificis municipals, i que també s’haurien de 

recollir selectivament acostumen a ser materials molt més específics, associats a una activitat o 

a un lloc de treball concret (fluorescents, envasos buits de productes de neteja, filtres,...). En 

aquests casos, per tal de garantir el 100% de recuperació, s’aconsella que sigui la mateixa 

persona responsable d’oferir el nou producte, que s’emporti el vell  (qui col· loqui un nou 

fluorescent, que s’endugui el vell; qui proporcioni un nou pot de lleixiu, que reclami el retorn de 

l’antic, etc.) i que el deixi en un punt habilitat a tal efecte a cada edifici, on s’acumulin 

(separadament, per tipus) aquests residus especials fins a reunir el volum suficient (mai més de 

6 mesos) com per dur-los a la deixalleria. Els soterranis serien el l loc ideal per instal· lar aquest 

mini-magatzem de residus peril losos. 

Per als residus voluminosos (mobles, equips informàtics, televisors,... ), la runa i altres 

residus amb una producció esporàdica o que es dóna en un període determinat, no cal disposar 

de contenidors per a la seva recollida selectiva, però sí que s’ha de preveure la seva recollida i el 

seu trasllat fins a un punt d’acumulació o dipòsit final. 

 

☛ Centre d’ Intercanvis 

 

L’ Institut Municipal d’ Informàtica incentiva el màxim aprofitament dels aparells electrònics 

com poden ser ordinadors, perifèrics, etc. mitjançant la seva redistribució entre departaments. 

Aquesta reutilització del material, tan clara pel cas del hardware informàtic es pot ampliar a tota 

mena de material d’oficina. 
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Una bona eina per afavorir la reutilització i disminuir les necessitats de 

compra, és crear una mena de mercat on els departaments que disposessin de 

material en bon estat però del que ja no en fessin cap ús el podrien oferir a altres 

departaments o unitats a on pogués fer falta i, de la mateixa manera, els 

departaments on calgués algun material concret podrien fer la seva demanda. Seria un mercat 

d’ofertes i demandes, una mena de Centre d’ intercanvis. 

 Només creuant la informació de les ofertes i demandes es poden trobar moltes opcions de 

reutilització.  

Per tal de facilitar l’accés instantani al Centre d’ Intercanvis i d’agilitzar el creuament 

d’ informació, seria convenient utilitzar un suport informàtic per recollir les ofertes i demandes, i 

fer accessible la informació a través de la xarxa interna de l’Ajuntament. 

 

☛ Bones Pràctiques 

 

Molts dels nostres hàbits o costums generen impactes ambientals. A continuació es presenta 

una sèrie de recomanacions que poden tenir efectes positius sobre el medi ambient; bones 

pràctiques ambientals que es poden donar a l’oficina: 

 

��Recomanacions orientades a la reducció del consum de paper: 

- Reutilitzar paper copiat o imprès a una sola cara (com a paper de notes, etc.) 

- Tenir caixes al costat de les fotocopiadores i impressores que permetin recollir paper 

escrit per una cara per la seva reutilització 

- Fer només les impressions o còpies estrictament necessàries 

- Si fem reduccions podem reduir el número de pàgines fotocopiades 

- Establir penalitzacions per superar pressupostos de reprografia 

- Revisar els documents amb un corrector abans d’ imprimir-los 

- Corregir a mà les últimes faltes d’ortografia de documents per a ús intern 

- Optimitzar i reduir les llistes de distribució de documents 

- Utilitzar sistemes digitals per a l’enviament d’ informació i l ’ús de taulons d’anuncis per 

a comunicats generals. Evolucionar cap a l’ús d’ impresos en format electrònic. 

- Implantar un sistema de gestió de documents amb base informàtica 

- Reutilitzar sobres per a l’enviament de correu intern (i extern) 

- Rebre el fax directament en la memòria del PC 

- Restringir enquadernacions costoses i/o contaminants 

- Substituir portades de plàstic per cartulina i reutilitzar el material d’enquadernació 
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��Recomanacions orientades a la reducció del consum de material d’oficina: 

- Reutiltizar el material d’oficina (diskettes, clips,...) 

- Aprofitar les característiques ambientalment positives dels productes: no serveix de res 

comprar marcadors de text recarregables, si no ens acostumem a demanar recàrregues. 

- Imprimir en qualitat “econòmica” si es tracta d’esborranys o documents d’ús intern 

- La impressió en color comporta sovint un ús no racional de les tintes i de paper especial 

 

��Recomanacions orientades a la reducció dels residus: 

- Connectar els aparells elèctrics a la xarxa, sempre que sigui possible, en comptes 

d’utilitzar piles. 

- Reutilitzar els envasos buits 

 

��Recomanacions orientades a la reducció del consum energètic: 

- No posar en marxa les màquines automàticament quan arribem al ll oc de treball , sinó 

només quan ens és necessari 

- Evitar excessos d’ il· luminació, com per exemple en passadissos, desendollant 

fluorescents innecessaris i reduint la il· luminació instal· lada 

- Apagar o desendollar els llums innecessaris 

- Tancar els llums quan sortim dels lavabos o de sales de reunions 

- Pujar les persianes sempre que es pugui per tal d’aprofitar al màxim la llum natural 

- Garantir un bon nivell de neteja de tubs, bombetes i pantalles de manera que es faci el 

màxim ús de l’energia emprada 

 

��Recomanacions orientades a la reducció del consum d’aigua: 

- Fixar-se en l’existència de dispositius d’estalvi d’aigua a les cisternes i fer-los servir 

adequadament 

- Notificar als responsables de manteniment les fuites i avaries que es detectin. 

 

��Recomanacions orientades a la reducció de la càrrega contaminant de l’aigua i la neteja 

- No abocar a la xarxa de desguàs residus sòlids inorgànics (bosses de plàstic, draps,...) 

perquè embocen les instal· lacions. 

- Escombrar o aspirar el terra abans de fregar 

- Utilitzar les dosis mínimes de detergents per al terra, generalment la dosi recomanada 

pel fabricant és excessiva. 

- Reduir l’ús d’abril lantadors per a terres únicament en aquelles àrees de major afluència 

de públic. 
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- Prescindir dels purificadors a les cisternes o de la utilització d’ambientadors als vàters 

ja que els seus components solen ser contaminants i no tenen cap efecte higiènic positiu 

- Utilitzar productes de neteja general per a la neteja de vàters prescindint dels productes 

de neteja que els hi són específics (a algunes instal· lacions això ha suposat un estalvi a 

la despesa fins a un 66% ja que no s’han observat desavantatges a la higiene) 

- Evitar l’ús de productes per a sanitaris i desguassos que siguin verinosos i corrosius, 

que a més poden contenir principis actius per a la formació de compostos halogenats 

absorbibles (que són tòxics, bioacumulatius i es degraden amb dificultat) 

- Desinfectar amb hipoclorit (lleixiu) únicament quan sigui necessari, a fi d’evitar la 

formació de compostos halogenats absorbibles. 

 

��Recomanacions orientades a la reducció del consum d’energies indirectes: 

- Fomentar l’ús de transports col· lectius entre els treballadors (vehicles compartits, ajudes 

per emprar el transport públic, etc.) 

- Estudiar la possibilitat d’ implantar rutes (recorregut d’autocars particulars) per a 

treballadors 

- Incentivar l’ús de transports alternatius com la bicicleta (sobretot a l’estiu) i els 

desplaçaments a peu. 

 

Com a campanya de formació, algunes d’aquestes bones pràctiques es poden recollir en un 

fulletó i distribuir-lo a tots els treballadors dels edificis municipals. 
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5- Altres aspectes a tenir en compte 

 

Finalment, aquesta secció és una mena de calaix de sastre on s’ha abocat tota una sèrie de 

recomanacions que s’haurien de tenir en compte per mill orar el comportament ambiental de 

l’administració local. 

 

1. Consum de recursos mater ials 

 

Tot allò referent a aquest apartat ja ha estat àmpliament tractat al parlar de les Compres 

Públiques Ambientalment Correctes i de les Bones Pràctiques Ambientals a l’oficina. 

 

2. Generació de residus 

 

Residus inerts i no especials: 

��De forma general és recomanable conèixer de la forma més exhaustiva possible la 

quantitat i origen dels residus generats. Aquesta informació servirà com a punt de partida 

per a programes de minimització i valorització de residus  (objectius i fites 

mediambientals). 

��Cal portar un control dels residus recollits selectivament (freqüència de recollida, grau 

d’errors de selecció, quantitat recollida,...), el que permetrà valorar els avanços realitzats 

i l’efectivitat de les mesures adoptades. 

��Mantenir nets i en bones condicions els contenidors per a la segregació de materials, ja 

que en cas contrari produeixen rebuig. 

��Fixar una freqüència de recollida de residus adequada a la producció és també un factor 

important. Trobar els contenidors de residus plens desvirtua el sistema de gestió i 

desanima la participació en la recollida selectiva. 

��Formar i informar adequadament als treballadors tant sobre l’existència dels contenidors 

selectius com sobre la seva ubicació i la seva correcta utilització (residus acceptats en 

cadascun d’ells). 

��Cal fomentar el reciclatge de paper i cartrons entre el personal treballador i propiciar els 

hàbits de reutilització tant d’embalatges de cartró com de tot tipus de material de paper 

(sobres, etc.). 

��Motivar la col· laboració dels treballadors en la recollida selectiva mitjançant la creació 

de premis o incentius ambientals. 
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Residus especials: 

��De la mateixa manera que amb els residus inerts i no especials, és recomanable dur un 

control exhaustiu dels residus especials generats, amb l’objecte de comptar amb dades 

de partida que permetin la definició d’un Programa de Gestió Mediambiental. 

��Cal fer una discriminació dels residus especials i gestionar-los d’acord amb allò 

establert per la legislació. 

��És recomanable realitzar la gestió intracentre dels residus especials complint amb els 

següents requisits: 

o No barrejar residus especials de diferent naturalesa. 

o Emmagatzemar els residus especials en àrees/contenidors disposats a tal efecte. 

o Dur un control de l’emmagatzematge dels residus 

o No superar en sis mesos el temps d’emmagatzematge dels residus 

o Valoritzar o tractar el residu d’acord amb allò indicat per la Llei 6/93 de residus 

i el catàleg de residus 

o Comprovar abans de la retirada de qualsevol residu especial que el transportista 

està autoritzat per a aquesta operació. 

o Sol· licitar al nou posseïdor del residu (recicladors, deixalleries, 

subministradors,..) document en el que quedi clarament definit el traspàs de 

titularitat. 

o Comprovar que la gestió del residu especial es realitza d’acord amb allò 

establert en la legislació. 

��Tubs fluorescents: evitar el trencament dels tubs fluorescents i emmagatzemar-los de 

manera que siguin manejables. En el cas dels serveis subcontractats, cal acordar amb el 

subministrador que retiri els fluorescents (a nivell contractual), una correcta gestió dels 

residus. 

��Productes de neteja i envasos buits de productes tòxics: els envasos que han contingut 

productes tòxics (neteja, tintes, etc.) no s’han de gestionar amb la resta de brossa 

general sinó que s’han de dur a la deixalleria. En l’ús de productes de neteja es poden 

fer les següents recomanacions generals: 

o No emprar els productes en dosis superiors a les recomanades 

o No barrejar diferents productes 

o Etiquetar els productes perillosos 

o Estudiar l’ impacte ambiental dels productes emprats en la neteja de l’oficina, 

substituint els productes de neteja nocius per altres 

o Tenir fitxes de seguretat dels compostos tòxics 
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Quan els serveis de neteja siguin subcontractats, cal incloure el compliment d’aquestes 

recomanacions així com una correcta gestió dels residus i un bon comportament 

ambiental en el plec de condicions dels concursos per a l’adjudicació de serveis. 

��Piles i bateries: No barrejar les piles botó amb les de format gran, ja que el seu 

tractament és diferent. Fer constar en els contractes de manteniment d’equips elèctrics 

(ascensors i centraleta) la responsabil itat de gestionar correctament les bateries. I altres 

recomanacions de caràcter general com: 

o Utilitzar bateries recarregables 

o Utilitzar bateries d’hidrur de níquel 

o Situar carregadors de bateries en les diferents unitats organitzatives 

��Residus sanitaris: comprovar i garantir el compliment dels requisits del Decret 7/1994 

sobre la gestió dels residus sanitaris. 

��Olis usats i material impregnat: és aconsellable que en el contracte de les empreses 

responsables del manteniment (dels ascensors, aparells generals dels edificis, vehicles, 

etc.) aparegui clarament indicat la obligatorietat de gestionar l’oli usat (i material 

impregnat pel mateix) d’acord amb allò establert per la legislació ambiental vigent. En 

el manteniment realitzat pels propis operaris de l’Ajuntament, cal dur aquests residus a 

la deixalleria. 

��Substàncies tòxiques caducades: És recomanable fer una revisió general pels diferents 

departaments i soterranis per si hi haguessin productes caducats que necessitessin 

gestió. El personal que utilitzi productes susceptibles de ser residus especials quan 

caduquen han de ser conscients d’aquesta situació i evitar que es “perdin” , sent 

responsables de que es gestionin adequadament. 

��Cal formar i informar a tot el personal, tant intern com extern, que realitza activitats 

susceptibles de generar residus especials, del caràcter d’aquests i de la gestió correcta 

que han d’efectuar. 

 

3. Emissions atmosfèr iques 

 

Emissions difuses 

��Per tal de conèixer exactament l’ impacte ambiental que genera el parc mòbil  municipal 

cal portar un control acurat de les quantitats de combustible consumides per cada 

vehicle i del kilometratge realitzat. Amb aquestes dades de partida es podran fixar 

objectius i fites dins del Programa Ambiental. 

�� Incentivar l’ús de transports alternatius com la bicicleta (sobretot a l’estiu), el transport 

públic, els desplaçaments a peu. 
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��Estudiar la possibilitat d’emprar vehicles amb fonts d’energia alternatives (elèctrics, 

amb gas natural,...) 

 

Emissions focals 

��Realitzar al menys una mesura per una Entitat Col· laboradora de l’Administració, que 

permeti demostrar el compliment de la normativa ambiental. Així mateix, i de forma 

voluntària, és recomanable realitzar aquestes mesures cada cinc anys. 

��Aquestes mesures hauran de quedar registrades en el Llibre de Manteniment de 

Calderes (la cumplimentació i actualització del qual és obligatòria), amb les operacions 

destinades al manteniment preventiu i correctiu de les mateixes 

 

4. Consum d’energia 

  

A continuació es llista una sèrie de recomanacions dirigides a reduir i/o controlar el consum 

de recursos energètics (electricitat, gas natural i  gas-oil ) per part dels edificis municipals: 

 

Consum elèctric: 

��Estudiar mesures més eficaces d’ il· luminació, dirigides a optimitzar el consum 

d’energia en il· luminació 

o Estudiar la possibilitat de mill ores en la contractació del subministra elèctric 

(Potència contractada, instal· lació de maxímetres, selecció de tarifes, 

comptadors de doble o triple facturació segons discriminació horària, control de 

l’energia reactiva,...). 

o Analitzar el consum elèctric, tant global com per zones, unitats i/o 

departaments, mitjançant la instal· lació de comptadors complementaris, el que 

permetrà obtenir dades de partida per posar en marxa actuacions específiques 

tendint a retallar la despesa en aquells llocs de les instal· lacions en que el 

consum és major. 

o Instal· lar sistemes de planificació d’ il· luminació i sistemes d’ il· luminació amb 

menor consum: 

��Adequar els horaris d’encesa de la il· luminació de les instal· lacions als 

horaris de llum natural, amb objecte d’aprofitar al màxim les hores de llum 

natural, reduint les hores de llum artificial (p.e., amb dispositius de detecció 

del nivell d’ il· luminació natural) 

��Disposar de sistemes centralitzats de desconnexió 

��Revisar els nivells d’ il· luminació elèctrica 
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�� Instal· lar sistemes d’encesa i apagat automàtic (temporitzadors, detectors de 

presència,...) en àrees d’ocupació esporàdica (escales i banys) 

��Garantir que tota la il· luminació exterior que ha de funcionar tota la nit es 

realitzi amb llums de sodi, de molt baix consum. 

�� Instal· lar bombetes de baix consum 

��Fomentar l’ús de panells solars i escalfadors individuals (termos) per punts 

de consum 

 

Consum de gas i combustibles fòssils: 

��A nivell global dels edificis, es recomana la realització d’un estudi d’estalvi energètic 

amb la finalitat d’optimitzar els consums de combustibles fòssils i gas 

��A partir de l’estudi es podran adoptar mesures per a mill orar l’aïllament de l’edifici 

(p.e., afegir materials aïllants, instal· lar dobles portes i finestres, ús de persianes, etc.) 

�� Incloure criteris d’arquitectura bioclimàtica en la construcció de nous edificis (tant 

d’oficines com a tot tipus d’equipaments municipals) i en les reformes dels ja existents, 

tenint en compte els següents aspectes: 

o Analitzar els factors ambientals i climàtics del municipi 

o Orientar correctament l’edifici per poder utilitzar l’energia solar 

o Preveure la ventilació 

o Distribució d’espais 

o Utilitzar materials i criteris constructius energèticament eficients 

 

5. Consum d’aigua 

 

��Realitzar lectures freqüents dels comptadors d’aigua i portar-ne un registre, per tal de 

conèixer el consum que es produeix i detectar ràpidament possibles anomalies. 

��Estudiar la introducció de mesures d’estalvi mitjançant la incorporació de dispositius o 

el canvi d’elements sanitaris que permetin una major eficiència en l’ús de l’aigua 

(difusors, aixetes monocomandament, sensors per al tancament automàtic d’aixetes 

d’aigua i retretes ...) 

��En cas d’ instal· lar cisternes amb interrupció de descàrrega, és aconsellable situar les 

descàrregues petites entre 3-5 lit res i les grans entre 7-9 li tres, ja que molt sovint 

l’usuari polsa dues vegades a fi d’assegurar-se la neteja del vàter 

��En el cas de les cisternes de doble descàrrega o d’ interrupció de la descàrrega és 

necessari indicar-ho a l’usuari amb una nota breu i vistosa 

�� Introduir a la cisterna del vàter una o dues ampolles plenes d’aigua i tancades; aquest 

sistema tan senzill és aconsellable si no es volen realitzar canvis a les instal· lacions. 
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��No limitar en excés els volums de les descàrregues, ja que es pot produir un augment 

del consum d’aigua, perquè l’usuari accionarà successives vegades els descarregadors. 

��Revisar periòdicament la instal· lació de fontaneria i els punts de consum a la recerca de 

fuites i portar un registre descriptiu del seu estat i de les reparacions efectuades. 

��Fer revisions completes de les instal· lacions (incloent les arquetes de registre de la 

connexió a la xarxa de desguàs) cada any i proves d’estanquitat cada tres o quatre anys. 

��Educar al personal de l’edifici en tècniques d’aprofitament d’aigua 

 

6. Abocaments 

 

��Realitzar al menys una mesura per una Entitat Col· laboradora de l’Administració, que 

permeti demostrar el compliment de la normativa ambiental. Així mateix, i de forma 

voluntària, és recomanable realitzar aquestes mesures cada cinc anys. 
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Referències de tot l’apartat de propostes: 

 

- Ajuntament de Barcelona. Guia de l’Oficina Verda. Guies d’educació ambiental, nº 5. Ed. 

Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 2001 

- Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Guia de Compres Públiques 

Ambientalment Correctes. Ed. Dpt de Medi Ambient. Barcelona, 2000. 

- Departament de Medi Ambient.  Criteris ambientals per a la gestió municipal. Fitxes 1 a 

26.Programa de foment de la sostenibilitat a escala local. Ed. Departament de Medi Ambient 

de la Generalitat de Catalunya. Juliol, 1998 a Desembre, 1999. 

- Departament de Medi Ambient & Universitat Politècnica de Catalunya. Criteris ambientals 

en el disseny, la construcció i la utilització dels edificis. Pla de Medi Ambient de la UPC. 

Monografies Universitàries, nº 1. Ed. Dpt de Medi Ambient i UCP. Desembre, 1998. 

- ECOTUR. Guia de Bones Pràctiques Ambientals per a Instal· lacions Turístiques. La Gestió 

de l’Aigua. Ed. Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 2000. 

- ECOTUR. Guia de Bones Pràctiques Ambientals per a Instal· lacions Turístiques. La Gestió 

dels Residus. Ed. Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 2000. 

- ECOTUR. Guía de Buenas Prácticas Ambientales en Instalaciones Hoteleras. La Energía 

Eléctrica. Ed. Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, 1999. 

- The International Council for Local Environment Initiatives, I.C.L.E.I. Green Purchasing 

Good Practice Guide. How Local Authorities spend their budgets responsibly. Ed. ICLEI 

EPP. Freiburg, 2000. 

- Institut Cerdà. Guia de l’Edificació Sostenible. Ed. Fundació Privada Institut Ildefons Cerdà. 

2ª Ed. Abril , 1999. 

- Masferrer, E. Diagnosi ambiental de les residències-cases de pagès de Catalunya. Proposta 

d’accions de millora: Guia de Bones Pràctiques i Sistema d’Eco-Etiquetatge. Projecte final 

de carrera. Document inèdit. Setembre, 1999. 

 

www.apabcn.es: Web del Col· legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona 

www.coac.es: Web del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 

www.icerda.es: Web de l’ Institut Cerdà 

 

Normativa: 

- DOG 3154, Resolució de 9 de maig de 2000, per la qual s’estableixen els criteris ambientals 

per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als establiments hotelers. 

- DOG 2784, Resolució de 30 de novembre de 1998, per la qual s’estableixen els criteris 

ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als càmpings. 


