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L’economia verda és un dels focus de 
debat de la Conferència de les Nacions 
Unides per al Desenvolupament Sos-
tenible (Rio+20). Encara que existeixin 
múltiples definicions del concepte, des 
del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya defensem que els principals objec-
tius que haurien d’orientar la implanta-
ció d’aquest model d’economia verda 
són: en primer terme, l’ús dels recursos 
de manera eficient; i, en segon terme, 
l’harmonització del desenvolupament 
econòmic amb la millora del benestar 
de la ciutadania i la solidaritat intra i 
intergeneracional. RIO+20 i l’avenç en 
la formulació de l’economia verda que 
se’n derivi són  una oportunitat per inte-
grar de manera valenta la sostenibilitat 
en tots els àmbits i sectors, tot posant 
èmfasi en un nou marc institucional més 
inclusiu que garanteixi la participació 
de tota la societat, i un sistema de go-
vernança que inclogui tots els nivells del 
govern i tots els actors de la societat. 
Per tal que això sigui possible, les Naci-
ons Unides, en l’informe “The Future We 
Want”, exhorta tota la comunitat inter-
nacional a participar en una plataforma 
de coneixement que permeti compartir 
experiències i polítiques de bones pràc-
tiques en economia verda, tant a escala 
regional com nacional. Aquest docu-
ment de Bones pràctiques en economia 
verda a Catalunya vol donar resposta, 
des de Catalunya, a aquesta crida feta 
per les Nacions Unides.

Les Bones pràctiques en economia ver-
da a Catalunya que ara presentem mos-
tren que són moltes les organitzacions, 
empreses i col·lectius de Catalunya que 
fa temps que treballen impulsant po-
lítiques de sostenibilitat i d’economia 
verda. De manera sintètica i en format 
de fitxes, agrupades segons els grans 
temes de la conferència de Rio+20, el 
document presenta accions per a la 
protecció del medi natural, l’ús eficient 
dels recursos, el consum i la producció 
sostenibles, la igualtat de gènere i l’im-
puls a l’ocupació verda. Aquestes bones 
pràctiques reflecteixen una visió com-
partida d’un model econòmic sostenible 
i la voluntat innovadora, transformadora 
i avantguardista de la societat catalana. 

Aquest recull no pretén ser exhaustiu, 
però sí aportar exemples d’iniciatives, 
actuacions i experiències polítiques, 
econòmiques, ambientals i socials que, 
d’una manera o altra, fan de l’economia 
verda una realitat a Catalunya. Espe-
rem que puguem incorporar-n’hi moltes 
més i puguem mostrar a la comunitat 
internacional que Catalunya és capda-
vantera en sostenibilitat.

Lluis Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Introducció
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Indústria verda, 
eficiència del material 
i minimització 
dels residus

 
Impuls de la responsabilitat  
social de les empreses (RSE).

Promoció de les eines de qualificació 
ambiental de productes i serveis:  
Distintiu de garantia de qualitat ambien-
tal, Ecolabel de la UE, EMAS i del 
Programa ECODIScat

Creació del Club EMAS per millorar   
el comportament ambiental  
de les empreses

Programa de suport a la creació i  
dinamització de clústers

Impuls de la compra verda  
en l’Administració

Eina digital de compra i contractació 
pública verda (CCPV)

Campanya Objectiu Residus (COR)  
(Programa europeu LIFE) 

Pacte per la bossa

Millor que nou, 100 % vell

GreeningBooks: l’ecoedició una forma 
innovadora de gestionar les publica-
cions amb criteris de sostenibilitat

1
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Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus 

Impuls de la responsabilitat social  
de les empreses (RSE)
Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA). Departament de 
Territori i Sostenibiltat. Generalitat de Catalunya
2007-2014

L’RSE és la integració voluntària, per part de les empreses, 
d’aspectes socials i ambientals en la seva activitat econò-
mica. Cada vegada hi ha més empreses que enfoquen l’RSE 
de manera proactiva, cercant avantatges competitius sos-
tenibles amb un nou model de gestió que té en compte no 
solament els resultats financers, sinó també els aspectes 
ètics, econòmics, socials i ambientals. 
 
Des de la DGQA / Des del Departament de Territori i Soste-
nibilitat / Des de Catalunya es traballa per posar en valor les 
empreses que fan l’esforç d’optar per millorar  ambientalment i 
també integral des de l’RSE donant-les a conèixer per via de pu-
blicacions de bones pràctiques, fent-les servir d’incentiu per a altres 
empreses o incloent clàusules ambientals en els concursos públics.

Objectius
Difondre l’RSE a Catalunya com a una estratègia de negoci que pretén crear valor a llarg termini  
per a totes les parts interessades.

Impulsar l’àmbit ambiental de l’RSE.

Donar suport a la implantació de la responsabilitat social empresarial a la Generalitat i  
a les organitzacions catalanes.

Resultats
Curs en col·laboració amb el Club de l’Excel·lència en Sostenibilitat.

Curs d’implantació de l’RSE a la PIME amb el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

Desenvolupament del Pla RSGencat, aprovat pel Govern de Catalunya el 2009. S’han definit les actuacions  
corresponents a l’àmbit ambiental i s’ha portat a terme el seu seguiment. 

Publicació de la Guia per la implantació de l’RSE a la PIME i de la Guia d’impuls a l’RSE.

Setmana de l’RSE a Catalunya i diverses jornades de sensibilització.

Aplicació de programes per a la implantació de l’RSE a les PIME i altres organitzacions.

http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat/

http://alturl.com/ed38b

Catalunya
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Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus 

Promoció de les eines de qualificació ambiental 
de productes i serveis: Distintiu de  

garantia de qualitat ambiental,  
Ecolabel de la UE, EMAS i del 
Programa (ECODIScat) 
Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA). Departa-
ment de Territori i Sostenibiltat. Generalitat de Catalunya
1994-2014

L’Etiqueta ecològica de la Unió Europea és el sistema d’eti-
quetatge ecològic voluntari, creat per la Unió Europea l’any 

1992, per promoure la comercialització de productes i serveis 
que siguin més respectuosos amb el medi ambient. El Distin-

tiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d’etiquetat-
ge ecològic que es va crear a través del Decret 316/1994, de 4 

de novembre, de la Generalitat de Catalunya. EMAS és l’acrònim 
d’Eco-Management and Audit Scheme, una eina de gestió d’aplicació 

voluntària i que permet avaluar i millorar de manera continua el comporta-
ment ambiental de les organitzacions. 

L’ECODIScat és un programa elaborat pel Deparment de Territori i Sostenibilitat i sustentat amb les 
aportacions resultants d’un procés de participació pública, que defineix diferents línies estratègiques 
materialitzades en més de 40 actuacions concretes per introduir en l’economia catalana el valor afegit de 
l’ecodisseny. Té molt en compte els sistemes de qualificació. Des de la DGQA es fa promoció de l’existèn-
cia d’aquestes eines i la creació de noves categories per a les ecoetiquetes, així com la incentivació de la 
implantació de l’EMAS mitjançant ajuts específics per aconseguir que un nombre més gran d’empreses 
apostin per la millora contínua ambiental de la seva activitat. 

Objectius
Fer difusió de les eines de qualificació ambiental per a empreses i serveis.

Facilitar i incentivar la seva implantació.

Incrementar la competitivitat i l’oportunitat de negoci de les empreses catalanes que disposin o vulguin dis-
posar d’eines de qualificació ambiental.  

Incloure aquesta disponibilitat com a factor diferencial positiu en el procés de valoració de la compra verda 
pública i privada. 

Fomentar el consum i la producció de productes i serveis amb un comportament ambiental més sostenible i 
amb sistemes de qualificació ambiental.

Aprovar el Programa català d’ecodisseny 2011-2015 (ECODIScat).

Resultats
Catalunya té la 4a posició en nombre de registres EMAS a Europa: 278 organitzacions  416 centres.

Convocatòries d’ajuts per a la implantación de sistemes de gestió ambiental des de 1998.

Catalunya 6a posició a Europa pel que fa a empreses amb etiqueta ecològica de la UE (71 empreses).

Hi ha creades 27 categories de l’ Etiqueta ecològica de la UE, 25 de productes i 2 de serveis.

Hi ha creades 32 categories, 18 de productes i 14 de serveis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

242 organitzacions amb Distintiu de garantia de qualitat ambiental amb 1.387 productes i 189 serveis certificats.

http://alturl.com/kqumy

http://alturl.com/2zi3x

Catalunya



Bones pràctiques en economia verda a Catalunya   11

Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus 

Creació del Club EMAS per millorar   
el comportament ambiental  
de les empreses
Empreses i entitats de diverses dimensions i  
sectors registrades EMAS a Catalunya.  
Des de 2006

Creació d’una associació d’organitzacions de diferents 
sectors i dimensions amb el factor comú d’estar registra-
des a l’EMAS, que treballen per millorar el seu comporta-
ment ambiental desenvolupant iniciatives conjuntes d’in-
terès per a les organitzacions (estudis, projectes, jornades, 
etc.), per compartir experiències i informació en temes de 
gestió ambiental, i per promoure el sistema de gestió ambi-
ental EMAS i la millora ambiental entre les empreses catala-
nes i entre la ciutadania.

Objectius
Millorar el comportament ambiental de les empreses en diferents àmbits (residus, emissions, energia, aigua, 
biodiversitat, etc.).

Contribuir a l’increment del nombre d’organitzacions amb sistema de gestió ambiental EMAS i que Catalunya 
continuï liderant la gestió ambiental empresarial.

Col·laborar i mediar entre el món empresarial i l’Administració per assolir, de manera conjunta els resultats am-
bientals de les empreses i del territori.

Desenvolupar accions d’interès comú per a les organitzacions amb sistema de gestió ambiental EMAS.

Promoure la integració del sistema de gestió ambiental EMAS amb altres eines de gestió i millora ambiental (eti-
queta ecològica de la UE, distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya i altres).

Resultats
58 membres l’any 2012

Manteniment, a Catalunya, del nombre de registres EMAS tot i l’actual situació econòmica.

El Club EMAS català va ser el primer que es va crear a Europa i actualment n’hi ha 7 (Espanya, Itàlia i Alemanya 
entre d’altres) gràcies al seu impuls.

Inclusió de condicions específiques per a les organitzacions amb sistema de gestió EMAS en la legislació ambi-
ental catalana.

Participació activa i representació del món empresarial en el desenvolupament de l’EMAS a Catalunya i en l’evo-
lució del Reglament a escala europea. 

Diversos projectes i iniciatives realitzades amb el conjunt de les empreses i amb la participació i el suport de les 
administracions.

www.clubemas.cat

Catalunya
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Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus 

Programa de suport a la creació i dinamització 
de clústers

ACC10, agencia de suport a la competitivitat de l’empresa catalana.
Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

Des de 2002

Un clúster és un grup d’empreses del mateix negoci que 
comparteixen reptes estratègics. El clúster és un instru-
ment altament efectiu per endegar iniciatives per reforçar 
la competitivitat de les empreses ja que permet desenvo-
lupar habilitats clau, tecnologies, relacions en xarxa entre 
els fabricants, els clients i els proveïdors. Els empresaris, 
com a principals protagonistes, formen la base dels clús-

ters i parlen en clau d’estratègia competitiva.

El treball de dinamització de clústers permet incrementar la 
competitivitat de les empreses d’acord amb la detecció i la 

implementació de les estratègies d’èxit del negoci. Està àmplia-
ment constatat que no hi ha sectors d’èxit, ni sectors en crisi, sinó 

estratègies guanyadores, i estratègies obsoletes en tots el sectors.

Objectius
Mitjançant la metodologia de clúster, anàlisi i implantació:

Reforçar la competitivitat de les empreses vinculades al sector del medi ambient, la formació en gestió em-
presarial i de la innovació, el desenvolupament d’aliances estratègiques comercials i tecnològiques en mer-
cats d’interès.

Promoure una política comercial exterior del sector de forma conjunta i coordinada entre el sector públic i el 
sector privat.

Formació i millora de la diferenciació tecnològica.

Resultats
Sorgiment de diverses agrupacions com ara el Catalan Water Partnership, SOLARTYS o el clúster d’eficiència 
energètica. 

Implicació, des del sector “green”, en molts projectes de millora competitiva com ara els clústers de moble (cura 
per l’origen de la fusta i la petjada de CO2), el de mobilitat verda, o el d’alimentació (productes ecològics). En 
aquest marc s’han realitzat diferents projectes com ara Sun for MED, Be2ween, EUROPROC “SMEs & Public 
Procurement”.

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/estrategia-empresarial/clusters/ 

Catalunya
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Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus 

Impuls de la compra verda  
en l’Administració
Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) i Comissió Central 
de Subministraments. Generalitat de Catalunya.
2005-2014

La compra verda pública és un instrument que potencia la 
competitivitat de productes i empreses innovadores i res-
pectuoses i, alhora, un comportament de l’Administració 
més coherent i sostenible. 

La compra pública europea és un 16 % del PIB. Potenciar i 
fomentar que totes les administracions públiques apliquin 
criteris ambientals en les seves compres, impulsa el canvi 
cap a una economia verda sostenible. El primer pas neces-
sari per tendir cap a una economia verda és instaurar i nor-
malitzar la compra verda a totes les administracions públiques 
i per al màxim possible de tipologies de productes i serveis. En 
segon lloc, caldrà exportar aquesta estratègia al sector privat. 

La Comissió Central de Subministraments és la responsable d’establir 
els criteris de valoració i els requisits a complir per part dels productes i els proveïdors en els casos de 
compra centralitzada. 

Per aquest motiu, treballa des de fa anys amb aquesta comissió per introduir els criteris de sostenibilitat 
en els plecs de contractació de productes i serveis dels diferents departaments i empreses públiques de 
la Generalitat de Catalunya. I també la DGQA intervé en la redacció dels plecs de contractació de serveis 
pel tal d’establir també criteris ambientals que puguin influir en la decisió d’adjudicació. 

Objectius
Gestionar i impulsar criteris ambientals en la contractació  tal com preveu l’Acord de Govern de 9 de desem-
bre de 2009.

Sistematitzar un consum responsable de les administracions catalanes.

Incrementar el nombre de plecs de la Generalitat de Catalunya que incorporin criteris d’ecoeficiència i ecoinnovació.

Incrementar la competitivitat i l’oportunitat de negoci de les empreses catalanes que disposin de productes 
o serveis amb criteris d’ecoeficiència i ecoinnovació.  

Incrementar la competivitat de les empreses amb productes o serveis amb certificació ambiental. 

Exportar aquest model a les empreses privades.

Resultats
S’han realitzat 7 guies per a l’mpuls de criteris ambientals en  la contractació sobre publicacions, menjadors, 
esdeveniments, tèxtil, missatgeria, serveis de manteniment, petites obres i reformes. 

S’han establert criteris ambientals en els contractes de la Comissió Central de Subministraments (CCS) en pro-
ductes de neteja, paper, material d’oficina, vehicles, mobiliari d’oficina, serveis de neteja i maquinari digital.

S’han establert criteris ambientals en els contractes del Departament de Territori i Sostenibilitat i altres departa-
ments de la Generalitat.

S’ha aprovat la Guia de criteris de solvència tècnica per a empreses licitadores.

http://alturl.com/veuqa

Catalunya
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Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus 

Eina digital de compra i contractació pública 
verda (CCPV)

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Des de 2011

S’ha creat un portal web amb l’objectiu de facilitar la com-
pra i la contractació responsable als municipis i empreses 
que formen part del seu àmbit. A través d’aquesta guia en 
línia es pot saber com integrar els criteris ambientals en la 
compra de productes i en la contractació de serveis. Tam-
bé inclou consells sobre bones pràctiques en l’ús i el man-
teniment. Cada producte o servei s’estructura en criteris 
bàsics i complementaris, per tal de flexibilitzar el nivell 

d’exigència i fer d’aquest portal un espai útil que s’adapti a 
les necessitats de cada persona usuària.

Aquesta guia és un espai dinàmic que s’anirà actualitzant 
constantment a mesura que es vagin detectat noves necessi-

tats (s’hi inclouran nous productes o serveis, categories, criteris i 
bones pràctiques).

Objectius
Fomentar, en general, els criteris de sostenibilitat en la contractació pública introduint criteris ambientals en 
la compra i la contractació de productes i serveis, tal i com s’estableix en l’antic Pla de sostenibilitat de l’EMA 
2008-2012 i en l’actual Pla de sostenibilitat de l’AMB 2011-2015 (PSAMB)

Resultats
El projecte que acaba tot just de començar, ha implicat ja a un total de 178 persones de l’àrea tècnica d’ajunta-
ment metropolitans i 61 persones de l’àrea tècnica d’empreses o organitzacions externes, que alhora faran una 
difusió important en el seu àmbit. Es  previst obtenir resultats segons el registre de visites al web i el nombre de 
plecs amb criteris de sostenibilitat.

www.compraresponsable.cat

Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona
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Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus 

Campanya Objectiu Residus (COR) (Programa 
europeu LIFE) 
AMB, Comissió Europea, COMUNICOR, CONFAVC, FICMA, TMB, 
XAL, Club EMAS, Fundació Catalana de l’Esplai, i IMT, entre altres.
2010-2012

La campanya Objectiu Residus (COR) de l’AMB és un pro-
jecte finançat per la Comissió Europea que té com a missió 
la concepció, el desenvolupament i la monitorització d’una 
campanya de comunicació 2.0, adreçada principalment al 
públic jove, entre 18 i 35 anys, amb informació sobre la 
gestió dels residus però amb hàbits poc adequats. El ven-
tall d’accions es resumeixen en 4 blocs:

Campanya de comunicació participativa i viral per evitar el 
consum i la producció de materials. 

Visites guiades a les instal·lacions de tractament i valoració de residus.

Xerrades, tallers i altres activitats formatives sobre la gestió i el  
tractament de residus.

Seminari tècnic europeu com a complement final del projecte, amb la presència d’en-
titats gestores de residus municipals a escala europea. 

Objectius
Difondre la nova Directiva marc de residus i la seva finalitat: la Societat Europea del Reciclatge. I, en con-
seqüència, els objectius del Programa metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) 2009/2016 de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Millorar la comprensió de la societat del trinomi recursos – productes – residus, i la conscienciació sobre la 
necessitat d’un sistema de gestió sostenible que possibiliti la valoració material i energètica dels materials i 
contribueixi a la mitigació del canvi climàtic.

Demostrar que l’acció de la ciutadania és imprescindible per aconseguir els objectius de la Directiva marc de 
residus i del PMGRM. Tothom hi té un paper.

Motivar a les ciutadanes i ciutadans perquè modifiquin hàbits i incorporin la correcta gestió domèstica dels 
residus (separació i recollida selectiva de les diferents fraccions) en la seva rutina diària, compartida per tots 
i totes les persones membres de la unitat familiar.

Resultats
Mentre que durant el 2007 la recollida selectiva va ser del 31,36% dels residus generats, al 2008 va arribar al 
33,07%, al 2009 al 33,78% i al 2010 al 37,22%. Per tant, aquests índexs han anat augmentant progressivament 
al llarg dels anys, amb la qual cosa és possible que, si es continua al ritme actual, es pugui arribar al 40% de 
recollida selectiva al 2012. 

D’altra banda, la recollida selectiva i les plantes de tractament van permetre que al 2007 es tractés el 52,20% 
dels residus generats, al 2008 el 58,12%, al 2009 el 52,02% i al 2010 el 66,4%. Per tant, si es continua amb 
aquest ritme també és possible que al 2012 s’arribi a tractar el 90% dels residus generats. 

http://emacorlife.cat 

http://emacorlife.blogspot.com

Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona
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Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus 

Pacte per la bossa
Agència de Residus de Catalunya, ACES, ANGED, ASEDAS, CEC, CCC, 

CEDAC, PIMEC i AEFBP  
2009 - 2012

El Pacte per la bossa proposa un seguit de mesures a implan-
tar entre les quals hi ha:

1 Fomentar la reutilització i el reciclatge de bosses. 

2 Fomentar l’ús del carretó i de  bosses reutilitzables   
de diferents materials. 

3 Establir mecanismes de control de bosses dispensa  
des (comptadors, dispensadors, etc.). 

4 Impulsar polítiques comercials que potenciïn conductes 
ambientals, com ara el cobrament de la bossa o el descompte 

del seu cost. 

El Pacte va adreçat a totes aquelles entitats implicades en la producció i 
la distribució de les bosses de plàstic de nanses d’un sol ús i l’adhesió implica l’assumpció dels objectius 
de la iniciativa per part de l’entitat adherida.

Objectius
Els objectius del Pacte per la bossa són els establerts en el PROGREMIC 2007-2012 en el qual es defineixen 
els objectius de reducció del consum de les bosses de plàstic: 

- 2009: 30% (respecte dels valors de 2007)

- 2012: 50% (respecte dels valors de 2007)

Més enllà de desembre de 2012, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, estableix un 
calendari d’objectius de substitució de bosses de plàstic que culmina el 2018 amb la seva substitució total 
llevat d’aquelles que s’utilitzen per a aliments peribles .

Resultats
Segons els estudis de l’us de bosses de plàstic amb nanses d’un sol ús (BPNU):

BPNU     2007   2009   Reducció

Unitats consumides totals  2.354.346.369  1.697.598.347 

Unitats consumides setmanals  45.151.848  32.556.681 

Unitats per llar i any   911   641  

Unitats per càpita i any   327   227    30,4%

 
En breu s’elaborarà un nou estudi amb dades de 2011. 

Fins a data d’avui s’han formalitzat 62 adhesions d’entitats del sector de la distribució al Pacte per la bossa, algu-
nes de les quals a títol individual i altres col·lectives.

http://www.arc.cat/pacteperlabossa

Catalunya
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Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus 

Millor que nou, 100 % vell
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
2006 - 2011

L’adquisició de productes d’un sol ús s’ha generalitzat en els 
darrers temps i ha generat una gran quantitat de residus. Per 
això, s’ha posat en marxa el web www.millorquenou.cat que 
ofereix el contacte de reparadors professionals per tal que 
es puguin fer les reparacions necessàries dels objectes 
espatllats o que necessiten actualitzacions. Igualment, 
si alguna persona no necessita un objecte o en vol un de 
nou, pot acudir als mercats de segona mà, tant esporàdics 
com permanents. 

Els reparadors, després de signar un conveni amb l’AMB, 
difonen la feina que fan entre el públic. La promoció de la 
inciativa es reforça a través de la identificació d’una xarxa 
de persones interessades en els mercats de segona mà en els 
quals es difonen quinzenalment esdeveniments puntuals a pla-
ces i mercats.

Objectius
Reduir la producció de residus a través de la reparació d’objectes, d’una banda i, d’una altra, l’augment de la 
compravenda de segona mà a través del web, de les xarxes socials i de publicacions en paper.

Produir un canvi d’hàbits a la societat, de manera que la vida dels objectes sigui tan llarga com sigui possible.

Allargar la vida dels objectes per gastar menys recursos i produir menys residus.

Resultats
66.459 descàrregues de tríptics

2.656 trucades de ciutadans i ciutadanes i

448 acords de col·laboració.

www.millorquenou.cat

Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona
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Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus 

GreeningBooks: l’ecoedició una forma inno-
vadora de gestionar les publicacions 

amb criteris de sostenibilitat
El Tinter Comunicació i arts gràfiques, Leitat, centre tecnolò-

gic, i Simpple, consultora informàtica
2010 - 2013

És una proposta feta des de 3 empreses catalanes, però 
amb participació d’empreses de tota la cadena de valor del 
món editorial i la comunicació gràfica

El concepte d’Ecoedició és una manera innovadora de 
gestionar publicacions d’acord amb criteris de sostenibili-

tat que consisteix en incorporar criteris ambientals i socials 
al procés d’edició per tal de minimitzar els impactes nega-

tius derivats d’aquesta activitat en totes les fases del procés. 
GREENING BOOKS analitza els impactes ambientals derivats 

de les publicacions, estableix criteris bàsics mediambientals i, 
finalment, desenvolupa una aplicació informàtica segons aquests 

criteris per als sectors de l’edició i les arts gràfiques proporcionant al 
consumidor informació sobre el comportament mediambiental i la petjada de car-

boni i, alhora, incrementant el coneixement dels professionals sobre les eines existents per minimitzar 
els impactes d’aquesta indústria en l’entorn.

Objectius
A través de la web es podrà conèixer la “motxilla” (càlcul de l’impacte) de cada producte i optar a obtenir 
l’etiqueta d’ecoedició. 

Millorar el comportament ambiental del sector de l’edició, minimitzant els impactes mediambientals dels lli-
bres i revistes.

Integrar sota un esquema dinàmic les eines existents com ara la ecoetiqueta, EMAS, Ecodisseny, LCA i noves 
tecnologies tals com el programari de multicàlcul.

Involucrar diferents actors com dissenyadors, productors de primeres matèries (indústria del paper i la tinta), 
impremtes, agents comercials, comerços/distribuïdors i consumidors.

Resultats
Establiment de la metodologia d’anàlisi del cicle de vida de les publicacions: llibres i revistes.

Guia de bones pràctiques de producció de suports editorials

La versio beta del programa informàtic de càlcul de la “motxilla” (càlcul de l’impacte) i de realització de l’etiqueta 
d’ecoedició. 

Participació de responsables i experts de tots els sectors implicats: paperers, fabricants de tintes i planxes, disse-
nyadors, editors, impressors i distribuïdors, així com també de l’Administració pública i organitzacions ambientals 
implicades en la defensa dels boscos.

Implementació pilot de les eines desenvolupades en el “laboratori d’experimentació”  de l’editorial  Pol·len edicions.

www.greeningbooks.eu

Catalunya
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Sector social i ocupació verda 

Projectes innovadors per a la promoció  
de l’ocupació
Servei d’Ocupació de Catalunya. Generalitat de Catalunya
2010-2011

Des del l’àrea de nous filons per a l’ocupació es duen a terme 
actuacions per a la promoció de l’ocupació basades en els 
eixos estratègics següents:

A Canvis estructurals en sectors i empreses. Millora de 
l’ocupabilitat, la qualificació professional i la competitivitat. 

B Impuls i desenvolupament de sectors emergents d’alt 
valor afegit. 

C Canvis estructurals vers la igualtat d’oportunitats en  
l’àmbit laboral. 

D Foment de l’emprenedoria innovadora i de qualitat.

E Equilibri territorial i cohesió social.

A la convocatòria d’ajuts per al desenvolupament de projectes innovadors 2010-2011, s’ha donat suport 
a la realització de projectes relacionats amb l’impuls de les activitats en economia verda: projectes d’es-
tratègia integrada per a la consolidació del sector emergent de la biomassa tèrmica com a font d’ocu-
pació, projectes de foment de l’ocupació mitjançant la innovació i la cohesió en la producció ecològica 
i producte de proximitat a Catalunya, així com projectes de creació d’ocupació en l’àmbit d’estalvi ener-
gètic (creació d’un nou perfil professional).

Objectius
Millorar la qualitat de l’ocupació i la cohesió social a Catalunya incidint en l’estabilitat de l’ocupació, el nivell de 
qualificació de les persones, la seguretat i salut laborals, la igualtat d’oportunitats, la integració en el mercat 
de treball dels col·lectius amb especials dificultats, l’equilibri territorial, la competitivitat de les empreses i el 
suport de l’activitat econòmica, especialment l’impuls de sectors emergents i el foment de l’emprenedoria.

Resultats
Entre els projectes seleccionats en l’edició 2010-2011 hi ha 2 projectes vinculats a l‘economia verda:

- Estratègia integrada per a la consolidació del sector emergent de la biomassa tèrmica com a font d’ocupació 
(innobiomassa).

- Foment de l’ocupació mitjançant la innovació i la cohesió en la producció ecològica a Catalunya.

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/convocatories/ajuts_subv/ajuts_

ProjectesInnovadors.html

Catalunya



22   Bones pràctiques en economia verda a Catalunya  

Sector social i ocupació verda 

Estudis bianuals sobre l’evolució i la potencia-
litat de l’ocupació en el sector de les 

energies renovables a Catalunya 
CCOO de Catalunya. Institut Sindical de Treball, Ambient i 

Salut. Generalitat de Catalunya.
Des de 2008 

Els estudis bianuals sobre l’ocupació verda en el sector 
de les energies renovables demostren per a Comissions 
Obreres que la transició cap a una economia verda serà 
principalment liderat pel desenvolupament del sector de 
les energies renovables (eòlica, petites centrals hidroelèc-

triques, biomassa i energia solar). Aquest sector presenta 
molts avantatges potencials, com ara les oportunitats de 

distribució d’ocupació pel territori i els beneficis ambientals 
que s’obtenen. Per tant, el sector de l’energia renovable té un 

gran potencial de creixement que ha de ser impulsat i analitzada 
la seva evolució.

L’estudi s’elabora mitjançant tècniques quantitatives (enquestes a més 
d’un terç de les empreses) i tècniques qualitatives (entrevistes a persones clau, tant de l’Administració 
com dels promotors). El primer estudi va ser publicat l’any 2008 i les dades s’actualitzen cada dos anys, 
de manera que s’obté la tendència dins del sector en termes d’ocupació a escala de Catalunya i el tipus 
d’empreses que la generen.

Objectius
Calcular els llocs de treball a les instal·lacions d’energia renovable i establir variables en relació amb la seva 
ubicació, perfils professionals, gènere, etc.

Definir l’evolució al sector i mesurar l’impacte de la recessió econòmica actual sobre cada subsector.

Establir tendències en relació amb el desenvolupament d’aquestes instal·lacions a Catalunya.

Resultats
L’any 2008, amb la publicación del primer estudi, va ser la primera vegada que es desenvolupava un estudi es-
pecífic d’aquest tipus a casa nostra. L’última edició de l’estudi va ser presentat l’any 2010 i mostra que el sector 
de les energies renovables també ha estat afectat per la crisi econòmica. No obstant això, en comparació amb la 
resta dels sectors industrials catalans, ha perdut molts menys llocs de treball i ha mantingut un bon nivell d’acti-
vitat. Les principals conclusions d’aquest últim estudi són les següents:

- 6.164 llocs de treball ocupats en energies renovables (3851 llocs de treball induïts) 

- Lleugera reducció del número de llocs de treball en relació a 2008 (4%). Les instal·lacions renovables suporten 
millor la situació de crisi que altres sectors industrials. 

- La majoria d’empreses i d’experts apunten cap a un creixement de les energies renovables.

- Detecció de riscos derivats de la inseguretat jurídica, de la crisi i del NIMBY.

http://www.ccoo.cat/sostenibilitat/docs/Estudi_EERR_ocupacio_2010.pdf

Catalunya
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Sector social i ocupació verda 

Pla de suport al tercer sector ambiental  
de Catalunya
Direcció General de Polítiques Ambientals. Departament de  
Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
2011-2014

El Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 
(TSAcat) 2011-2014 és un element clau en les qüestions de 
governança ambiental de Catalunya, ja que el TSAcat ha 
promogut la cohesió social i l’emprenedoria, fomentant 
l’aprenentatge, la corresponsabilitat, la sensibilització, la 
confiança social, la participació i l’estima de l’entorn. Per 
això, el Pla de suport al TSAcat identifica i duu a terme me-
sures i accions encaminades a consolidar i enfortir aquest 
sector i, per tant, facilita la implantació d’un nou model de 
governança. El Pla de suport al TSAcat s’estructura en quatre 
àmbits: les persones, les entitats, la societat i el medi.

Objectius
Promoure la formació i professionalització de les persones de les entitats.

Promoure la diversificació i innovació en el finançament.

Afavorir la creació de projectes innovadors de millora de l’entorn i projectes  d’emprenedoria ambiental. 

Promoure la internacionalització del sector.  

Enfortir les relacions entre el tercer sector ambiental, l’Administració pública i la resta d’agents socials per a 
millorar la governança ambiental del país.

Resultats
Es preveu fer un balanç del grau d’execució del Pla a finals d’aquest any 2012, seguint els indicadors de cadas-
cuna de les accions dutes a terme durant els anys 2011 i 2012

http://bit.ly/paDLYo

Catalunya
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Sector social i ocupació verda 

Campanya del balanç social i ambiental,  
redescobrint la cara solidària de 

l’economia.
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XESC)

Des del 2009

El balanç social de la XES és una eina d’autoavaluació sen-
zilla, operativa i universal per a les entitats de l’economia 
social i solidaria en funcionament des de fa 4 anys. Utilitza 
una metodologia basada en els criteris EFQM, i tracta de 
mesurar les aportacions socioambientals de les entitats.

El balanç social també te una funció de cohesió de la xarxa, 
i de visibilització, coneixement i reconeixement del sector i 

de la multitud de petites i mitjanes experiències que el con-
formen, tant a nivell local com internacional. Al balanç social 

l’acompanya un procés d’assessorament i seguiment i, al final 
de cada exercici, es publica un informe de balanç social agregat.

Objectius
Sensibilitzar la societat sobre els beneficis que tenen les entitats d’actuar de manera més justa, democràtica, 
equitativa i sotenible a nivell social i ambiental.

Donar visibilitat a les actuacions social i ambientalment responsables de les organitzacions.

Tenir una visió sobre les fortaleses i debilitats que tenen les entitats que elaboren el balanç, en l’àmbit intern.

Acreditar les organitzacions que hagin superat el balanç i pres acords per millorar-lo

Millorar el coneixement sobre el comportament del sector.

Millorar la cohesió i la percepció del sector tan interna com externament.

Resultats
Participació de més de 100 entitats que representen més de 1.500 socis/es treballadors i 625.000 socis/es de consum.

Ampliació al món associatiu a través dels acords amb Agenda 21 Barcelona i el Consell d’Associacions de Barcelona.

www.xes.cat

Catalunya
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Sector social i ocupació verda 

Cooperació al Desenvolupament.  
Creació de valor empresarial, social i 
mediambiental
ACC10. Departament d’Empresa i Ocupació.  
Generalitat de Catalunya
2011 - 2012

Aquest és un programa de suport als projectes de coopera-
ció al desenvolupament duts a terme pels agents empresa-
rials catalans conjuntament amb organismes empresarials 
de determinats països del sud. Es dóna prioritat als projec-
tes de cooperació tècnica que contribueixen a promoure i 
enfortir les capacitats productives i comercials orientades 
al desenvolupament humà sostenible, especialment pel que 
fa a facilitar la creació i/o consolidació d’associacions gremi-
als, econòmiques, empresarials, cooperatives i altres fórmules 
col·lectives, sobretot en els sectors més desafavorits, amb capa-
citats de negociació per a la defensa d’interessos comuns i per a 
la prestació de serveis als seus associats, orientats al desenvolupament 
humà en un clima de participació, diàleg i concertació. 

Objectius
Establir canals de comercialització i d’impuls dels mercats locals i regionals. 

Promocionar les exportacions dels països beneficiaris sempre que sigui compatible amb el principi de sobi-
rania alimentària. 

Promocionar l’associacionisme, la creació d’empreses i la cooperació empresarial. 

Fomentar la transferència tecnològica i de coneixement a empreses. 

Impulsar les capacitats emprenedores de la població dels països beneficiaris. 

Afavorir la participació de les dones en els àmbits de l’activitat econòmica formal, així com l’accés a la pro-
pietat dels recursos. 

Donar suport financer i assessorament que millorin l’accés al microcrèdit.

Impulsar projectes que, a banda d’incrementar els ingressos, contribueixin a potenciar la inserció, la partici-
pació, l’entorn i les capacitats de la micro, petita i mitjana empresa en l’economia.  

Resultats
Prova pilot: 4 projectes empresarials desplegats amb èxit. 

Publicació: “La Base de la Piràmide: Casos i Perspectives a Catalunya”

1 curs d’Estratègies Empresarials a la Base de la Piràmide. 28 participants

http://alturl.com/23bvi

Països OCDE 
(regió  

mediterrània)
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Sector social i ocupació verda 

Centres d’Innovació i Formació Ocupacional 
(CIFO) en energies renovables

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Departament d’Empre-
sa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

Des de 2010

Els Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) són 
una xarxa de centres de referència en la formació profes-
sional. Dels 8 centres adscrits, 4  fan formació en energi-
es alternatives, entre els quals cal esmentar els CIFO de 
Sta Coloma i de Lleida, que tenen com a àrea de referèn-
cia les energies renovables i la sostenibilitat, impulsant 
la formació en àrees trascendentals en l’economia verda 

com ara la jardinería urbana sostenible, la gestió de resi-
dus, la gestió del cicle de l’aigua, o l’educació ambiental.

El CIFO Santa Coloma impulsa el projecte Eco-CIFO, que po-
tencia el disseny d’accions formatives innovadores en el sector 

de l’economia verda amb la participació d’empreses capdavan-
teres, el desenvolupament de pràctiques professionals no laborals 

adreçades a la millora de l’eficiència energètica de les nostres infraes-
tructures i, finalment, la inclusió de la sensibilització ambiental com a vector transversal en totes les 
àrees professionals de la formació d’oferta. 

El CIFO Lleida opera dins el sector agroalimentari i orienta les energies renovables principalment en dos 
aspectes: d’una banda en la formació específica en el muntatge i el manteniment d’instal•lacions solars 
fotovoltaiques i tèrmiques i, d’una altra banda, en la formació transversal de totes les energies renova-
bles i l’eficiència energètica.

Objectius
Oferir una formació tècnica i pràctica que permeti assolir o millorar les competències professionals per afavorir 
la inserció o la reinserció laboral en el sector de la sostenibilitat, les energies alternatives i l’economia verda. 

Potenciar la transició de Catalunya cap a una economia segura, eficient i de baix contingut en carboni, 
basada en l’eficiència en el consum de recursos i en la minimització dels seus impactes sobre la salut i el 
medi ambient. 

Resultats
Aquests  dos CIFO han realitzat, 143 accions formatives, amb un total de 33.682 hores de docència i 2.201 
alumnes formats.

El CIFO Santa Coloma ha realitzat des del 2010, 111 accions formatives per un total de 33.154 hores de forma-
ció. S’han format 1.707 alumnes amb una mitjana d’inserció del 45% 

El CIFO Lleida ha realitzat  des del 2010 116 accions formatives per un total de 20.183 hores de formació. S’han 
format 1.854 alumnes amb una mitjana d’inserció del 44%

Els Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) han obtingut la certificació ISO 9001:2008, mitjançant la 
qual es reconeix la seva qualitat en el disseny, la gestió i la impartició dels cursos. 

Catalunya
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Sector social i ocupació verda 

Formant professionals per  
a la sostenibilitat
Ecounion en xarxa amb altres organitzacions
Des de 2008 

L’educació per a la sostenibilitat integra els principis, valors 
i pràctiques del desenvolupament sostenible en tots els as-
pectes de l’educació i l’aprenentatge, amb la finalitat de 
plantar cara als problemes socials, econòmics, culturals i 
ambientals del segle XXI. Per aquest motiu, s’han desen-
volupat activitats de formació (cursos, tallers, videocon-
ferències) que capaciten a les persones, connecten als 
actors i innoven en la societat per generar agents de canvi 
cap a la sostenibilitat.

Al mateix temps, s’han organitzat cursos de formació utilit-
zant les noves tecnologies i metodologies innovadores d’e-
learning per donar competències als professionals que han de 
treballar en activitats d’economia verda. 

Objectius
Generar nous coneixements, afavorir l’aprenentatge mutu, crear opinió crítica i capacitar als futurs professi-
onals del canvi cap a la sostenibilitat i una economia verda. 

Resultats
Formació de més de 1.000 persones.

Realització de més de 50 cursos en línia.

Organització de 15 videoconferències obertes en temps real amb experts en les diverses temàtiques.

Creació d’un canal de televisió virtual per divulgar aquests coneixements.

Signatura de 20 convenis de col·laboració amb entitats, colegis professionals i altres. 

Fins ara, el del 80% dels alumnes asseguren haver cobert les seves expectatives. 

www.eco-union.org/formacion

Espanya



28   Bones pràctiques en economia verda a Catalunya  

Sector social i ocupació verda 

Xarxa d’Ambientòlegs Emprenedors  
del COAMB

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)
Des de 2011 

La Xarxa d’Ambientòlegs Emprenedors del COAMB és una 
iniciativa dinamitzada per la Vocalia de Serveis Ocupacio-
nals del Col·legi, que s’adreça a les persones col·legiades 
que exerceixen per compte propi com a professionals 
autònoms o empresaris. La Xarxa organitza trobades 
periòdiques i accions d’interès per al col•lectiu al qual 
vol donar suport. També disposa d’una llista de distribu-
ció de correu que facilita la interacció i l’intercanvi d’in-

formació i recursos entre els integrants de la Xarxa.

Objectius
Establir una plataforma per als ambientòlegs autònoms i emprenedors per tal de consolidar i fer créixer el seu 
projecte empresarial a través de compartir experiències, identificar necessitats i facilitar col·laboracions.

Resultats
Des de la seva creació el juliol del 2011, s’han sumat a la Xarxa més de 30 ambientòlegs i ambientòlogues em-
prenedors i emprenedores. També s’han organitzat dues sessions de gestió de xarxes (juliol de 2011 i gener de 
2012) en les quals, a més de facilitar el contacte cara a cara entre els participants de la Xarxa, s’han presentat 
experiències d’emprenedoria i s’han treballat diverses dinàmiques per detectar necessitats del col·lectiu i trobar 
línies de treball d’interès per a la Xarxa.

Xarxa d’Ambientòlegs Emprenedors

Catalunya
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Sector social i ocupació verda 

Sensibilització sobre el consum responsable 
i la promoció d’alternatives de moda 
ètica i sostenible
Associació Naturóticas 
Des de 2010  

A través del bloc i de les accions es pretén sensibilitzar els 
i les consumidores de la importància del consum de roba 
responsable per tal de minimitzar l’impacte d’una de les 
indústries més contaminants: la tèxtil. La deslocalització, 
amb la conseqüència d’unes precàries condicions labo-
rals pels seus treballadors i treballadores, la contaminació 
d’aigües i terres pels processos de tenyits, acabats, etc., 
així com la gran quantitat de roba que va a parar als aboca-
dors, fa convenient canviar els hàbits de consum de roba. 

Es treballa a través de la denúncia i del lideratge d’alternatives i 
activitats que en minimitzin l’impacte, com ara promocionar mar-
ques locals que utilitzen teixits orgànics i ecològics, o que treballen 
amb cooperatives a països en vies de desenvolupament on es garanteixen 
condicions dignes per als treballadors. També s’organitzen accions com ara intercanvis de roba que 
contribueixen a conscienciar els participants de la importància d’aprofitar les peces de roba i reutilitzar-
les, o es participa en xerrades de sensibilització per al gran públic en el marc d’esdeveniments socials 
de moda.

Objectius
Reduir l’impuls compulsiu de la compra de roba, amb els imperants actuals i les pressions pels canvis d’armari 
cada temporada, la compra de peces de roba a baix preu que són fruit de l’explotació laboral i la ignorància 
de les normes ambientals.

Informar als consumidors de quines són les marques que respecten els criteris de moda ètica i sostenible.

Promocionar el consum local dels productes fets per petits empresaris i creadors que recuperen el teixit 
empresarial i que respecten les lleis europees pel que fa a la contaminació d’aigües, abocaments, ús de pro-
ductes químics, etc., i que, a més, tenen molta menys empremta ecològica.

Minimitzar els residus tèxtils als abocadors, que no es reciclen.

Conscienciació que el consum responsable forma part d’un estil de vida que engloba la reducció del consum 
energètic, la gestió dels residus, una alimentació sana i de proximitat, etc.

Resultats
7.500 visites i mes de 800 seguidors a les xarxes socials a l’abril de 2012 i una tendència que va en augment en 
progressió geomètrica.

Consolidació com a prescriptores en el sector de moda ètica per a més de 50 marques i dissenyadors espa-
nyols, i per a més de 40 marques i dissenyadors internacionals. 

http://naturoticas.blogspot.com.es/

Espanya i 
Internacional
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Seguretat alimentària i agricultura sostenible 

El rebost femení del medi rural
CERESCAT (Grup de Dones de JARC, Joves Agricultors i  
Ramaders de Catalunya)
Des de 2010 

Al rebost femení del medi rural s’ha aglutinat una selecció de 
productes agraris que elaboren 10 dones que viuen i treba-
llen en entorns rurals, a travès de l’elaboració d’un catàleg 
de productes que s’ha distribuït entre una xarxa d’establi-
ments turístics, donant-los un valor afegit. 

Alhora, els establiments col·laboradors ofereixen el catà-
leg de productes i un cistell amb una mostra perquè els vi-
sitants coneguin des d’una altra perspectiva més propera 
i amb enfocament de gènere, el treball de les dones rurals, 
les seves històries, el valor nutricional i de sostenibilitat dels 
seus productes i dels seus elaborats, permetent així el conei-
xement de les produccions locals que habitualment no aparei-
xen en la publicitat. 

Objectius
Potenciar la informació de les produccions locals elaborades per dones que viuen i treballen en entorns rurals 
i donar-los més importància en la cadena d’alimentació. 

Potenciar el consum d’aquests productes, d’alta qualitat, elaborats de manera artesanal i altament relaci-
onats amb l’entorn on es comercialitza a través de les cases rurals i oferir el màxim d’informació sobre els 
productes i les seves elaboradores.  

Resultats
Distribució del catàleg en 12 cases rurals de la comarca de la Cerdanya, junt amb les cistelles que contenen els 
productes per ser tastats i comprats pels visitants.

http://www.ceres.org.es/novedades.php

La Cerdanya 
(prova pilot) i 

Catalunya
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Seguretat alimentària i agricultura sostenible 

La promoció dels productes de la terra del 
Mercat de Custòdia del Territori

Xarxa de Custòdia del Territori. +10 entitats i +50 finques en custòdia
Des de 2003

El mercat de custòdia és una iniciativa que té com a missió 
impulsar i potenciar els productes i serveis originats en les 
finques amb acords de custòdia, que potencia el desenvo-
lupament del model de l’economia verda atès que es des-
tina a millorar el benestar general de la població, afavoreix 
la participació ciutadana en l’activitat econòmica, aposta 
per una diversificació de les vies d’activitat econòmica del 

medi rural i l’entorn natural, incentiva un model d’agricultu-
ra sostenible i respectuosa amb el medi ambient i fomenta 

la producció de serveis ambientals a la ciutadania. 

Actualment el mercat es una iniciativa de difusió, amb la visió 
de créixer i esdevenir un mercat real d’economia social en la cus-

tòdia del territori.

Objectius
Comptabilitzar la conservació amb el rendiment econòmic de la finca. 

Adaptar i estendre un model de conservació dels valors naturals, culturals i del paisatge a les necessitats 
actuals de les finques privades i públiques .

Oferir als propietaris i gestors noves oportunitats de diversificar la base econòmica rural.

Obtenir una línia de productes i serveis amb el valor afegit que asseguren una gestió sostenible del territori i 
la conservació del patrimoni natural i cultural de les finques amb acords de custòdia. 

Identificar socialment la qualitat de les finques rurals.

Oferir productes produïts en finques amb acords de custòdia, que la matèries primeres procedeixin d’aques-
tes finques i tenir l’oportunitat de gaudir dels seus serveis. 

Recompensar amb el reconeixement social la tasca portada a terme pels propietaris i per les entitats de cus-
tòdia que els donen suport en la gestió de les finques.

Implicar a la ciutadania per tal que participi en les iniciaves de custòdia del territori reverteixi en la gestió 
sostenible del territori. 

Resultats
Un mercat amb més de 10 entitats, més de 50 propietaris amb acords vinculats amb el mercat de custòdia del 
territori, que proposa més de 35 productes diferents, que agrupa 20 espais amb acords que proposen serveis 
ambientals.

Identificació de més de 10 noves entitats amb potencial per formar part del mercat.

www.viulaterra.cat/ca/implicat/mercatcustodia.html

Catalunya i 
Illes Balears
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Biodiversitat, boscos i ecosistemes 

La Xarxa de Custòdia del Territori:  
la ciutadania s’implica en  
la conservació
XCT. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Universitat de Vic + 150 organitzacions
Des de 2000

La XCT vol impulsar el desenvolupament i l’ús de la cus-
tòdia del territori –land stewardship–, un conjunt d’estra-
tègies innovadores que pretenen implicar directament la 
ciutadania en la conservació i el bon ús dels valors i dels 
recursos naturals, culturals i paisatgístics del territori. 

De fàcil aplicació, de costos mínims, i de gran rellevància 
per al foment de sinergies  i treball en xarxa entre els sec-
tors ambiental, agrícola i cultural, la custòdia del territori és 
una eina d’alt valor afegit a l’hora d’incentivar el desenvolupa-
ment del model de l’economia verda en finques i indrets rurals de 
valor natural arreu del món. Pactant acords de custòdia del territori, 
els propietaris de finques rurals -conjuntament amb altres agents públics o 
privats- contribueixen a aturar la pèrdua de biodiversitat i a generar serveis de natura per a la societat, 
fomentant alhora el desenvolupament sostenible, inclusiu i respectuós amb el medi ambient i els seus 
recursos. La XCT aplica la custòdia del territori sobre la base d’una estratègia àmplia de treball en xarxa 
i emprenedoria social.

Objectius
Difondre la custòdia del territori entre la ciutadania i altres agents públics i privats per fomentar-ne el reconeixe-
ment, l’ús i el desenvolupament.

Donar suport i oferir serveis a les entitats de custòdia i a la resta d’agents implicats en la custòdia del territori 
(institucions públiques, propietaris de terrenys i usuaris, empreses universitats i centres de recerca).

Potenciar el treball en xarxa de les organitzacions membres i altres agents implicats en la custòdia del territori.

Resultats
Creixement exitós de més de 500 iniciatives, dutes a terme amb més de 70 organitzacions actives sota un con-
cepte de valor social de la natura i el paisatge.

Elements de sintonia i aliança publicoprivada per al desenvolupament de la custodia entre les institucions catala-
nes, de l’Estat Espanyol, d’Europa i de més de 100 organitzacions socials. 

Treball en xarxa sota el concepte de custodia del territori entre multitud d’actors de diversa naturalesa en favor 
de la biodiversitat i el paisatge.

www.custodiaterritori.org 

www.viulaterra.cat

Catalunya, 
Espanya i Unió 

Europea
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Biodiversitat, boscos i ecosistemes 

Biodiversitat, ocupació del sòl i clima:  
3 reptes per a les empreses

Acciónatura; Fundación Global Nature (Programa Empresa i 
Biodiversitat) World Land Trust ( CompensaNatura);  

Ecología y Desarrollo (CeroCO2)
Des de 2005

La biodiversitat és essencial per mantenir la trama de la 
vida i els sistemes naturals que ens proporcionen salut, 
benestar, aliment, combustible i serveis vitals dels quals 
depèn la nostra existència. En aquest sentit, Acciónatura 
cerca la complicitat del món empresarial en una sèrie de 
projectes de restauració i conservació de la biodiversitat 

en zones d’interès natural i/o en zones pròpies de les em-
preses, i emmarca els seus projectes en iniciatives d’impli-

cació, accions de màrqueting amb causa, jornades de volun-
tariat ambiental, i projectes de compensació en biodiversitat. 

També ha posat en marxa la iniciativa CompensaNatura (com-
pensació de l’ocupació de l’espai), i la iniciativa CeroCO2, (reduc-

ció i compensació d’emissions).

Objectius
Millorar el coneixement i la comprensió de les empreses sobre (1) la seva dependència de la biodiversitat i 
els serveis dels ecosistemes associats, (2) els seu impactes en la biodiversitat, així com (3) els riscos i les 
oportunitats de negoci  existents en relació amb la conservació de la biodiversitat. 

Compensar l’àrea de sòl (en m2) ocupada per organitzacions, empreses o particulars.

Contribuir al càlcul, reducció i compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Resultats
Des de l’any 1997, s’ha treballat estretament amb més de 190 empreses, 80 ens governamentals, i més de 95 
entitats per executar més de 60 projectes i 80 estudis a 15 països, amb l’objectiu de recuperar i conservar la 
biodiversitat en diversos àmbits: boscos, boscos de ribera, zones humides, estepes i medi marí. 

Amb la iniciativa CeroCO2 s’ha compensat més de 100.000 tones de CO2 mitjançant 13 projectes en països en 
vies de desenvolupament. 

www.accionatura.org

www.ceroco2.org 

Espanya i 
Internacional
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Aigua potable i sanejament

Ús d’aigua regenerada a l‘Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Des de 2005

Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) són zo-
nes amb recursos hídrics escassos. Un dels elements bà-
sics de la gestió integral d’aquests recursos hídrics és la 
regeneració de les aigües procedents de les depuradores 
per a la seva reutilització. Per això, és fonamental la subs-
titució d’aigua potable per aigua regenerada en aquells 
usos on la normativa ho permet. Per aconseguir-ho és ne-
cessari produir aigua d’una qualitat adequada i tenir una 
xarxa de distribució que permeti portar l’aigua fins al punt 
de consum.

L’estació regenadora d’aigua (ERA) del Prat de Llobregat amb 
una capacitat de producció de 300.000 m3/dia és l’actuació més 
important a l’AMB per produir aigua regenerada. La xarxa de distri-
bució d’aquesta aigua és de 39,2 km amb un diàmetre de 1.600 mm.

L’Aigua depurada de l’EDAR del Prat de Llobregat s’abocava al mar sense poder fer-ne un nou ús. Per 
tal d’aprofitar aquesta aigua, es va construir i posar en marxa una ERA (posterior a la depuradora) i una 
xarxa de distribució per portar l’aigua als punts de consum.

Objectius
L’objectiu basic del projecte és reduir l’estrés hídric del delta del Llobregat i substituir l’aigua potable o pre-
potable en tots els cassos en què sigui possible per aigua regenerada. 

Amb aquesta finalitat, s’han construït les instal·lacions següents: 

- Una estació de regeneració d’aigua (ERA) on es pugui produir l’aigua en funció de les potencials demandes 
d’aigua no potable que puguin existir al territori metropolità.

- La xarxa de distribució bàsica per aconseguir distribuir aigua i poder portar-la al nombre més gran de punts 
de consum possibles, de manera que s’aconsegueixi un consum al més elevat possible.

Resultats
Els volums d’aigua regenerada que ha permès estalviar l’extracció d’aigua de l’aqüífer del delta del Llobregat 
o dels embassaments són els següents:

- 4.500.000 m3 l’any 2006

- 15.093.842 m3 l’any 2007

- 28.635.206 m3 l’any 2008

- 13.653.006 m3 l’any 2009

- 6.097.713 m3 l’any 2010

S’ha de tenir en compte que alguns d’aquests usos són estacionals i que estan molt afectats pel règim pluvio-
mètric. Els anys de més consum han estat 2007 i 2008, coincidint amb la forta sequera que va patir Catalunya. 
Aquest projecte de regeneració i substitució d’aigua potable va ser una peça clau durant aquesta sequera.

http://www.amb.cat

Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona 
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Economia blava i oceans

Recuperació de la primera venda de peix a Sitges 
Confraria de Pescadors de Sitges. Ajuntament de Sitges
Des de 2010

La Confraria de Pescadors de Sitges agrupa una flota de 12 
barques que realitzen pesca artesanal. El nombre de captu-
res ha baixat significativament els darrers anys i, per això, 
és necessari que el preu que reben els pescadors per les 
seves captures sigui un preu just. Alhora, és necessari 
potenciar la pesca respectuosa amb l’ecosistema marí i 
posar a l’abast dels restaurants i veïns un producte local, 
fresc i de gran qualitat, recuperant l’activitat de la primera 
venda i la consideració social de l’ofici amb la creació de 
la marca Peix de Sitges. 

Per aquests motius, s’ha potenciat la construcció d’un equi-
pament de primera venda, on els pescadors podran vendre el 
seu peix censat i etiquetat a un preu pactat i que serà impulsat 
gràcies a una campanya de sensibilització adreçada al consumi-
dor final a través de la creació de l’Associació d’Amics del Peix de 
Sitges (cistella de peix setmanal).

Objectius
Millorar les condicions econòmiques i de treball dels pescadors de Sitges.

Difondre el respecte a l’ecosistema marí i al medi ambient.

Fomentar una cultura de consum responsable.

Posar en valor la pesca artesanal com a única pesca sostenible.

Apropar a la població sitgetana un producte local, fresc i de qualitat.

Recuperar la venda i comercialització de peix fresc des de la mateixa Confraria de Pescadors de Sitges.

Activar el potencial de noves barques i del turisme pesquer.

Establir l’equipament de primera venda com a atractiu turístic i cultural específic.

Enfortir el lligam entre pescadors, peixateries i restauradors locals

Resultats
Adopció de la marca “Sitges Pesca Artesanal” per part de 15 pescadors (amb potencial de creixement), 17 peixe-
teries i 15 dels 200 restaurants de Sitges.

Cessió per part de la concessionària del Port d’Aiguadolç de la parcel·la, dins el recinte portuari, per a la cons-
trucció de l’equipament.

www.peixdesitges.cat

Sitges, 
Garraf
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Energia sostenible

Programa d’acords voluntaris per a la reducció 
d’emissions de gasos amb efecte  
d’hivernacle (GEH)
Oficina Catalana del Canvi Climàtic (Direcció General de 
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat). També col·labora en donar suport al Programa, l’Institut Català 
d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació
2010

El Programa d’acords voluntaris pretén implicar els dife-
rents actors de la societat catalana en la reducció d’emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) creant el 
marc tècnic i institucional necessari per fer costat a les 
organitzacions pioneres en fer front al canvi climàtic i que 
tenen, per tant, la capacitat de liderar un canvi cap a un mo-
del econòmic i energètic sostenible.

Poden formar part d’aquest Programa qualsevol organització de 
Catalunya (empreses privades, entitats de l’administració pública i 
organitzacions sense ànim de lucre) amb capacitat de reduir les seves 
emissions de GEH.

A través d’aquest Programa, les organitzacions es comprometen a elaborar anualment un inventari de 
les seves emissions de GEH i a plantejar i implantar mesures per reduir-les.

L’Oficina acompanya i guia les organitzacions en tot aquest procés i el Programa es fonamenta en quatre 
principis bàsics: compromís, voluntarietat, rigor i transparència.

Objectius
Reduir les emissions de GEH a Catalunya en línia amb més competitivitat del país i la seva economia. 

Esdevenir un instrument clau de mitigació entre totes les polítiques públiques pel clima.

Donar suport i reconeixement a les organitzacions capdavanteres en emprendre accions pel clima.

Sensibilitzar a la societat sobre la necessitat d’actuar de manera immediata en favor del clima, dels beneficis 
que això comporta, així com de la gran capacitat d’actuació col•lectiva.

Divulgar experiències i bones pràctiques favorables a la reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle.

Donar resposta institucional a l’elevat nombre d’iniciatives de reducció i/o compensació voluntària sota els 
principis de rigor, credibilitat i efectivitat.

Resultats
A data de 22 de maig del 2012 hi ha un total de 62 empreses i organitzacions que formen part del Programa. Al 
web del canvi climàtic, sota acords voluntaris, podeu trobar actualitzada tota la informació relacionada amb les 
organitzacions adherides.

www.gencat.cat/canviclimatic/

Catalunya
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Energia sostenible

Programa d’impuls del Pacte d’alcaldes per a 
la lluita contra el canvi climàtic a les 

comarques gironines
Diputació de Girona. CILMA

Des de 2011

Amb la finalitat de reduir les emissions de CO2 un 20% abans 
de l’any 2020, s’ha creat una estructura de suport, en col-
laboració amb els consells comarcals, que permeti aplicar, 
tant en l’àmbit tècnic com econòmic, un Pacte d’alcaldes 
a les comarques gironines amb la implicació dels ajunta-
ments com a principals actors i protagonistes. 

A través d’aquest pacte es pretén dur a terme accions per 
augmentar l’eficiència energètica i implementar energies re-

novables als equipaments municipals i, alhora, fomentar l’efi-
ciència energètica en edificis residencials i de serveis, així com 

en el transport urbà.

Objectius
Assoliment, com a mínim, d’una reducció del 20% de les emissions de CO2 abans del 2020 a la demarcació 
de Girona.

Resultats
Signatura del Pacte per part de 105 ajuntaments de la demarcació.

Elaboració de l’inventari d’emissions dels 221 municipis gironins amb previsió de finalitzar els treballs el 15 de 
maig de 2012.

Accés a la línia de crèdit del Banc Europeu d’Inversions, per part dels ens locals gironins, al programa barceloní 
per al finançament d’accions en EE i ER mitjançant la signatura d’un conveni amb la Diputació de Barcelona. 

Memòria sobre la implantació del Pacte d’alcaldes (PA) per encàrrec del CILMA, que  convida a adherir-s’hi a tots 
els  municipis  de la demarcació de Girona. 

Dimensionament del programa d’inversió viable en aquesta temàtica (> 50 M€).

Implicació dels consells comarcals mitjançant l’articulació de l’estructura de suport juntament amb la Diputació 
de Girona.

http://alturl.com/74cfs

Província de 
Girona
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Energia sostenible

ELENA/ERDIBA: el Programa d’eficiència  
energètica i energies renovables
Diputació de Barcelona.  Àrea de Territori i Sostenibilitat
Des de 2009

El Programa és una línia de suport als municipis per facilitar 
l’execució de projectes d’eficiència energètica i renovables 
mitjançant la col·laboració publicoprivada. S’han desenvo-
lupat models jurídics, tècnics i financers. 

Per millorar l’eficiència energètica en la climatització 
d’edificis municipals s’ha proposat substituir les calderes 
de combustible fòssil per calderes amb biomassa.

Per millorar l’eficiència energètica dels enllumenats públics 
municipals s’ha impulsat un model de contracte mixt de sub-
ministrament i servei integral.

Per tal d’impulsar la generació fotovoltaica als municipis de la pro-
víncia de Barcelona, s’ha ofert als ajuntaments un model bàsic perquè 
puguin llogar les seves cobertes a empreses productores d’energia fotovol-
taica. Arran del canvi en la normativa, ara l’acció s’enfoca a l’autoconsum.

Objectius
Donar suport econòmic, jurídic i tècnic als municipis en la implantació de l’eficiència energètica i renovables. 

Reduir un 20% les emissions de CO2 per a l’any 2020, per tal de complir la iniciativa europea del Pacte dels 
alcaldes, al qual s’han adherit en el marc de la mitigació del canvi climàtic.

Millorar l’eficiència energètica dels municipis.

Disminuir el consum energètic, les emissions de GEH i la producció de residus.

Aconseguir un estalvi econòmic i proporcionar als ajuntaments fons de finançament mitjançant el Banc Eu-
ropeu d’Inversions.

Generar llocs de treball i activitat empresarial.

Resultats
Nombre de projectes: 123

Inversió generada: 19 M EUR

http://www.diba.cat/mediambient/elena/

Província de 
Barcelona
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Energia sostenible

Estratègia de gestió del carboni  
de l’AMB 2011-2015

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
2011-2015

Amb l’objectiu de contribuir a frenar els efectes del canvi cli-
màtic i amb la intenció de fomentar polítiques actives neu-
tres en emissions, s’ha definit una estratègia de gestió del 
carboni (2011-2015) per fomentar la reducció de les emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) generades 
per l‘activitat de l’AMB en les seves oficines i en les plantes 
de tractament de residus i la gestió d’aigües residuals prò-
pies pel que fa a les concessionàries.

Objectius
Actualitzar les dades de l’empremta de carboni de totes les organitzacions participants en la primera edició.

Incorporar a l’estratègia les noves organitzacions de les àrees d’habitatge, mobilitat i territori, així com els 
serveis de suport (manteniment, contractació i protocol).

Millorar i actualitzar l’eina de càlcul de l’estratègia de gestió de carboni per tal de permetre la integració del 
càlcul de la petjada de carboni de la nova tipologia d’organitzacions així com fer-ne el seguiment. 

Obtenir la petjada de carboni 2011 de l’AMB i de cada una de les organitzacions que la integren, així com 
actualitzar els objectius de reducció globals i individuals.

Realitzar el seguiment i l’actualització del Programa d’acords voluntaris (PAV) de l’Oficina de Canvi Climàtic 
(OCCC), de cada organització adherida i/o que compleixi els requisits per adherir-s’hi. Suport en la tramitació.

Definir un programa de difusió per informar periòdicament a tots els seus principals grups d’interès, de l’evo-
lució de l’estratègia i la consecució d’objectius. 

Resultats
Una  eina de càlcul de la petjada global i individual per a totes les tipologies d’organitzacions basada en la ISO 
14064 i el Programa d’acords voluntaris de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.

35 informes de la petjada de carboni individual i dels seus plans de reducció de cadascuna de les organitzacions 
que integren l’AMB. 

Preparació d’un informe amb la petjada de carboni global de l’AMB 2011 i l’estratègia de reducció global. Els re-
sultats es publicaran al setembre seguint aquests indicadors: 

Tones de CO2 emeses a l’atmosfera (anuals i per instal·lació), i estalviades a l’atmosfera (anuals i per instal·lació). 

http://alturl.com/y6bwk 

http://alturl.com/ces6j

Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona

NOCO2
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Energia sostenible

Pla d’estalvi i eficiència energètica en edificis 
municipals (PEMEEM) de l’Ajuntament 
de Barcelona
Ajuntament de Barcelona. Agència d’Energia de Barcelona
2011-2020

L’any 2008 el consum dels 2.015 edificis i equipaments pro-
pis de l’Ajuntament de Barcelona va ser de 243,30 GWh, la 
qual cosa representa prop del 52,0% del consum energètic 
total associat als serveis municipals (472 GWh l’any 2008), 
sense tenir en compte el consum associat al transport pú-
blic. Aquest consum de les diferents fonts energètiques 
es tradueix en unes emissions anuals de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) de 40.394 tones de CO2 equivalent.

El PEMEEM, que inclou tant la millora de l’eficiència i l’es-
talvi energètic dels edificis com la realització d’obres de mi-
llora energètica i d’instal·lacions d’energies renovables, esdevé 
un dels pilars del Pla d’energia canvi climàtic i qualitat de l’aire de 
Barcelona.

Objectius
Estalviar energia i incorporar energies renovables als edificis i a les instal•lacions municipals i situar l’Ajunta-
ment de Barcelona com a un ajuntament que dóna exemple a l’hora d’incorporar mesures de sostenibilitat en 
la gestió de les seves pròpies instal·lacions.

L’estalvi energètic objectiu fixat pel PEMEEM reporta un estalvi total de 9.360 tones/any de CO2 equivalent, 
que traduït a consum d’energia, significa un estalvi del consum energètic de 41.776,17 MW h/any.

Resultats
Monitoratge energètic de 23 equipaments municipals. 

Inversió en eficiència energètica amb la millora en l’enllumenat, la climatització i l’envolupant tèrmic en 5 equipa-
ments municipals.

Fins a 5 instal·lacions fotovoltaiques (FV). 

30 captadors d’energia tèrmica a Can Caralleu amb un total de 96m2.

www.bcn.cat/habitaturba 

www.barcelonaenergia.cat

 Barcelona
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Energia sostenible

Impuls de la xarxa del  
DISTRICT HEATING & COOLING 

(DH&C) a la ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona. DISTRICLIMA des de 2002; 

ECOENERGIES des de 2009 

La climatització centralitzada és un sistema per proveir a 
edificis o centres de consum de tota l’energia tèrmica, en 
forma d’aigua calenta i/o freda necessària per a la seva cli-
matització. Aquesta energia es genera en una instal•lació 
centralitzada anomenada central de producció. Els edifi-
cis a subministrar es connecten amb la central mitjançant 

un seguit de conduccions que vehiculen els fluids tèrmics i 
que són controlats i regulats des de la central. Les xarxes de 

DH&C constitueixen una infraestructura que permet el submi-
nistrament de calor i fred dins d’una trama urbana per tal de co-

brir les necessitats dels diferents edificis connectats al sistema.

Barcelona va apostar l’any 2002 per iniciar el camí cap a la climatit-
zació centralitzada de barri amb la creació de DISTRICLIMA a la zona del 

Fòrum i al 22@. Durant el 2009 es va crear ECOENERGIES, amb l’objectiu de desenvolupar una xarxa de 
climatització al barri de la Marina i a la Zona Franca i rebre una important aportació de fred provinent de 
l’aigua glicolada refredada als evaporadors d’ENAGAS aprofitant matèria orgànica procedent de la poda 
dels arbres, dels subproductes de jardineria i de les regeneracions d’arbres dels parcs i jardins de la ciu-
tat (unes 14.000 tones l’any) per tal de produir electricitat i aigua calenta, que també s’aportarà a la xarxa 
de climatització.

Objectius
Esdevenir ciutats eficients i més sostenibles mitjançant l’ús de sistemes centralitzats de climatització per 
aprofitar fonts d’energia residual.

Resultats
DISTRICLIMA

Producció de fred: 57,58 MWf i 25 GW h/any de demanda.

Producció de calor: 37,23 MWc i 15GW h/any de demanda.

Àrea connectada: 59 edificis connectats (391.309 m2 climatitzats).

Longitud xarxa: 13,1 km.

ECOENERGIES

Producció de fred: 70 MWf  

Producció de calor: 60 MWt  

Clients:  1.200.000 m2

Longitud xarxa: 7 km (previsió).

www.bcn.cat/habitaturba

www.redesurbanascaloryfrio.com

Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona



Ciutats sostenibles

Xarxa de Ciutats i Pobles  
cap a la Sostenibilitat

Programa Ajuntament + Sostenible. 
Millora de la sostenibilitat ambiental i 
social del funcionament dels serveis i 
les dependències  municipals

Criteris de sostenibilitat en el contracte 
de recollida de residus i neteja de la
ciutat de Barcelona
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Ciutats sostenibles

Xarxa de Ciutats i Pobles  
cap a la Sostenibilitat
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat
2007-2012

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una 
associació de municipis compromesos amb el medi que  
constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi en 
què els municipis troben un marc adequat per discutir els 
seus problemes i les seves inquietuds, necessitats i expe-
riències, i per promoure i dur a terme projectes d’interès 
comú cap a un desenvolupament sostenible. 

Amb el treball de formació i sensibilització que s’ha dut a 
terme en l’àmbit de l’economia verda, s’ha incidit en la mi-
llora de les polítiques municipals de compra pública sosteni-
ble, de contractació i de responsabilitat social corporativa de 
les administracions locals i  de les empreses municipals. 

A més, la Xarxa ha col•laborat en diversos projectes europeus de 
compra pública verda (GPP InfoNet, LEAP, DEEP) i organitza seminaris i 
jornades sobre aquest tema amb el personal tècnic municipal de medi ambient 
i de contractació dels ajuntaments que en són socis.

Objectius
Intercanviar experiències municipals en el foment de l’economia verda, compra pública verda, responsabilitat 
social, SGA i ocupacions relacionades amb el medi ambient.

Organitzar de jornades i publicar suports informatius sobre el tema.

Assessorar als municipis.

Donar suport tècnic i econòmic a projectes.

Resultats
Realització de 8-12 reunions anuals amb els municipis en les quals s’ha aconseguit reunir als responsables de 
medi ambient i als de compres i contractacions.

Realització de 2 jornades temàtiques anuals.

Participació en 3 projectes europeus. 

Desenvolupament d’un projecte d’implantació de SGA de col•laboració entre municipis i empreses locals.

Diverses actuacions de formació en compra verda.

Criteris de sostenibilitat a la Xarxa i compensació d’emissions de GEH.

Participació en la Setmana de Prevenció de Residus.

Col·laboració amb altres xarxes locals i de compra verda.

Província de 
Barcelona i 

Catalunya
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Ciutats sostenibles

Programa Ajuntament + Sostenible. Millora de 
la sostenibilitat ambiental i social del 

funcionament dels serveis i les  
dependències  municipals

Ajuntament de Barcelona
Des de 2001

Un àmbit prioritari d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona 
és el respecte del medi ambient de la seva pròpia organitza-
ció. Les iniciatives de millora estan emmarcades en el Pro-
grama anomenat Ajuntament + Sostenible (A+S), que s’ins-
criu en l’Agenda 21 de Barcelona i és una expressió més del 

compromís municipal amb la sostenibilitat local i global.

El Programa A+S és liderat per l’àrea d’Hàbitat Urbà i es treballa 
de manera transversal amb la resta de sectors, districtes i insti-

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

Els seus àmbits de treball inclouen des de la compra de productes més sos-
tenibles (mobiliari, material d’oficina, parc mòbil), fins a la contractació de serveis (neteja i recollida selecti-
va de residus), el manteniment d’edificis, la realització d’obres i els requisits de medi ambient pel que fa als 
esdeveniments.

Objectius
Objectius ambientals: 
Contribuir a la reducció d’emissions de CO2 de dependències i serveis municipals. 
Avançar en la prevenció de residus i millorar la recollida selectiva de residus a les dependències municipals. 
Millorar en l’estalvi d’aigua en les dependències i els serveis municipals.  
Impulsar la sostenibilitat en 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.

Resultats
Criteris de sostenibilitat  en els contractes: 100% dels contractes municipals incorporen criteris ambientals de 
caràcter obligatori i el 37% inclou addicionalment com a mínim un criteri ambiental de forma opcional. 

Consum de paper (% de reducció i %paper reciclat): 74% del paper consumit és reciclat, reducció del 40% del 
consum de paper respecte del 2009.

Compra responsable de fusta (% de fusta certificada): el 76% de la fusta adquirida és certificada o en procés de 
certificació. 

Consum d’aigua potable (% de reducció del consum d’aigua potable): va disminuir un 58% en 8 anys gràcies a 
l’augment de l’ús d’aigua freàtica i a les millores en la gestió.

Consum d’energia (% de reducció del consum d’energia): el gruix de l’energia municipal és consumida pels 
edificis (el 52% del total), seguits per l’enllumenat públic, la flota de vehicles per a la recollida de residus, els 
serveis municipals i les altres flotes (amb un 20,1%, un 15,8%, un 8,8% i un 3,4%, respectivament).

www.bcn.cat/habitaturba i www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible

Barcelona
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Ciutats sostenibles

Criteris de sostenibilitat en el contracte de  
recollida de residus i neteja de la  
ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
2009 - 2017

Juntament amb el transport urbà, la gestió de residus ha es-
tat identificada com una àrea de particular importància per a 
la ciutat de Barcelona, que ha estat aplicant la contractació 
pública sostenible des de 2001. La reducció de les emissi-
ons i l’ús eficient dels recursos són objectius clau, junta-
ment amb el fet d’assegurar un alt estàndard de neteja de 
carrers de la ciutat. Els proveïdors de serveis han de de-
mostrar el seu compromís amb aquests objectius i aplicar la 
millor tecnologia disponible i la innovació contínua.

Igualment, des de 2009 s’ha implementat el nou contracte de 
neteja viària i recollida d’escombraries amb la millora de la qua-
litat i la sostenibilitat del servei: recollida d’escombraries amb més 
freqüència, vehicles ecològics, recollida selectiva de residus orgànics 
i contenidors de reciclatge accessibles a totes les persones usuàries.

Objectius
Sostenibilitat dels vehicles de servei: vehicles elèctrics o híbrids, i de combustibles no contaminants i / o 
energies renovables.

Estalviar el 100% d’aigua sanejada per al baldeig dels carrers i utilitzar les aigües freàtiques per a aquesta 
finalitat. Les màquines rentacontenidors incorporen economitzadors d’aigua

Incentivar la recollida selectiva: increment del nombre de punts de reciclatge disponibles a tota la ciutat en un 
37% durant el període del contracte i extensió de la recollida de residus orgànics a totes les àrees. L’objectiu 
per al 2012 és recollir el 55% de tots els residus orgànics generats a la ciutat.

Fer extensiva la recollida comercial a altres productors importants com ara restaurants i fruiteries.

Fer un ús més eficient de l’energia en el curs del contracte, per exemple, per a la il•luminació i la calefacció 
de les instal•lacions.

D’altres: tots els altres productes utilitzats per a l’execució del contracte (uniformes, paper i fusta, per exemple) 
han de complir els criteris de sostenibilitat del Programa Ajuntament+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona

Resultats
Reforçament del servei de la neteja de 5 a 6 cops a la setmana.

Més eficiència energètica i disminució del soroll dels vehicles (amb l’ús de combustibles com el biodièsel, el gas 
natural i l’electricitat) 

Incentivació de la recollida selectiva fins a 1 contenidor cada 500 habitants i arribada del nou contenidor de la 
fracció orgànica.

Millora de l’accessibilitat de tots els contenidors, que incorporen un nou disseny ergonòmic i universal.

Conscienciació de la població a travès de campanyes de sensibilització.

Foment de l’ocupació (plantilla de 4.601 persones i adjudicació del nou contracte ha creat directament 283 nous 
llocs de treball).

www.bcn.cat/habitaturba

Barcelona



Temàtica transversal que 
abasta totes les àrees

Estratègia per al desenvolupament  
sostenible de Catalunya

Aportacions estratègiques del CADS 
per avançar vers una economia verda

ECAT 2020, l’estratègia per impulsar 
un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador

Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat 
de Catalunya (XESC): la base d’un futur 
sostenible és l’educació

Concurs d’Idees Ambientals i  
Sostenibles (CIAiS)

Associació d’Ecoemprenedors,  
empreses del sector de la Green/Blue 
Economy amb base a Catalunya

Global Eco Forum, el diàleg, la reflexió i  
la interacció sobre sostenibilitat

9
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Temàtica transversal que abasta totes les àrees

Estratègia per al desenvolupament  
sostenible de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Des de 2010

L’estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalu-
nya en l’horitzó 2026 és el full de ruta que fixa les línies i els 
objectius estratègics claus per garantir la transició de Ca-
talunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix 
contingut en carboni, basada en l’eficiència en el consum 
de recursos i en la minimització dels impactes sobre la 
salut i el medi a Catalunya i al món.

Aquesta estratègia s’estructura en 7 eixos que es desple-
guen en línies d’actuació que concreten la manera de ga-
rantir la transició eficaç des de la situació actual al model 
sostenible plantejat. La concreció de cada línia queda garanti-
da mitjançant els objectius estratègics que defineixen amb pre-
cisió uns escenaris de sostenibilitat caracteritzats per un elevat 
grau d’ambició i amb garanties de viabilitat.

Objectius
Harmonització del desenvolupament econòmic amb la millora del benestar i la qualitat de vida de la ciutadania. 

Internalització dels costos ambientals i el valor dels serveis dels ecosistemes i de la biodiversitat. 

Restauració dels efectes ocasionats pels impactes ambientals i la recuperació del capital natural i la seva 
funcionalitat. 

Assoliment d’una veritable integració horitzontal i vertical entre les diferents polítiques sectorials i entre els dife-
rents nivells de govern, respectivament, garantint la coherència entre els diversos objectius sectorials. 

Garantia d’una participació de la ciutadania en els processos de presa de decisions. 

Construcció d’una societat culta, inclusiva, amb igualtat d’oportunitats i solidària. 

Resultats
En l’estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya hi ha una seixantena d’indicadors de seguiment i 
avaluació distribuïts en les diferents línies estratègiques existents.

http://goo.gl/jOF2a

Catalunya
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Temàtica transversal que abasta totes les àrees

Aportacions estratègiques del CADS per  
avançar vers una economia verda

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible  
de Catalunya (CADS)

2011 - 2012

El CADS és un òrgan d’assessorament al Govern de la Ge-
neralitat que va ser creat el 1998. Està integrat per 15 con-
sellers/eres i el president/a del Consell. Una de les seves 
funcions és assessorar el Govern sobre les directrius ge-
nerals de les polítiques amb repercussions sobre el medi 
ambient i el desenvolupament sostenible. Actualment 
l’economia verda és un dels principals àmbits de treball del 

CADS.  Les actuacions del CADS en l’àmbit de l’economia 
verda consisteixen en:

a) assessorament estratègic al Govern de Catalunya.

b) participació en debats internacionals (a través de la Xarxa Eu-
ropea dels Consells Assessors per al Desenvolupament Sostenible 

– EEAC- i a títol propi).

c) organització de reunions d’alt nivell amb persones expertes de reconegut prestigi.

d) divulgació d’informació pròpia i d’institucions de referència sobre Rio+20 i economia verda.

Objectius
Impulsar la transició de l’economia catalana vers un model més eficient en l’ús dels recursos, baixa en carboni 
i més resilient.

Avançar en la concreció de l’Estratègia Europa 2020 a Catalunya (en els apartats relatius a la sostenibilitat i 
l’ús més eficient dels recursos), així com de les iniciatives que se’n desprenen.

Promoure la presència exterior de Catalunya en l’àmbit de l’economia verda i el desenvolupament sostenible, 
així com la transferència d’informació i coneixement sobre economia verda (a Catalunya, però també des de 
Catalunya).

Reforçar la participació de Catalunya en el procés de Rio+20 i impulsar l’aplicació dels seus  resultats  a Catalunya. 

Resultats
Informe vers una economia eficient en l´ús dels recursos i baixa en carboni (en fase d’elaboració).

Estudi de base sobre les possibles vies per impulsar l’economia verda a Catalunya, elaborat per la new econo-
mics foundation (nef). 

Contribució al document Aportacions de Catalunya per a l’elaboració de l’Esborrany Zero de la Resolució de la 
Conferència de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible de Rio+20, elaborat pel DTES. 

Declaració conjunta de la xarxa EEAC “UNCSD - Rio20plus: The “Green Economy” Agenda in the context of SD 
and Institutional Framework for SD”.

www.gencat.cat/cads

Catalunya i 
Internacional 
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Temàtica transversal que abasta totes les àrees

ECAT 2020, l’estratègia per impulsar  
un creixement intel·ligent, sostenible 
i integrador
Departament d’Economia i Coneixement, 
Generalitat de Catalunya.
Des de 2012

L’economia verda ofereix grans oportunitats econòmiques 
a la indústria, el sector energètic, l’agricultura i el turis-
me. En el marc de l’ECAT 2020, s’impulsa l’aprofitament 
d’aquestes oportunitats mitjançant el foment de l’ús sos-
tenible dels recursos naturals, de la generació d’energies 
renovables, de la protecció dels ecosistemes i la biodiver-
sitat i de la integració de les activitats humanes locals amb 
el manteniment i la millora del patrimoni natural. D’aquesta 
manera, s’obté un valor que genera riquesa i, especialment, 
una ocupació que fixa la població al territori, i es promou una 
nova indústria basada en les noves tecnologies energètiques. 

Objectius
Potenciar nous jaciments d’ocupació en l’àmbit de l’economia verda.

Promoure l’orientació cap a la sostenibilitat del teixit productiu.

Promoure un ús eficient de l’energia i altres recursos.

Promoure les fonts d’energia renovable.

Promoure la minimització i la valoració de residus.

Resultats
El Govern va aprovar el document de bases per a l’Estratègia Catalunya 2020 el 10 d’abril de 2012. Fins a l’any 
2013 no es tindran els primers resultats.

Catalunya
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Temàtica transversal que abasta totes les àrees

Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de  
Catalunya (XESC): la base d’un futur 

sostenible és l’educació
Departaments de Territori i Sostenibilitat  i d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, Consorci d’Educació de 
Barcelona, i els ajuntaments d’Argentona, Barcelona, 
Lleida, Montmeló, el Prat de Llobregat, Sabadell, Sant 
Boi de Llobregat, Sant Esteve de Sesrovires, Sant Feliu 
de Llobregat, Vilanova, Cornellà de Llobregat, Terrassa, 
Badalona, Vic, Sant Cugat del Vallès i l’Hospitalet de 
Llobregat.
Des de 2009

La XESC està formada per la xarxa d’escoles verdes que 
promou la Generalitat de Catalunya i per les xarxes locals que 

promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adre-
çats als centres educatius de Catalunya. Aquesta iniciativa es-

tableix mecanismes d’intercanvi que afavoreixen la participació i la 
comunicació de la comunitat educativa i enriqueixen l’activitat pròpia de 

cada xarxa i de cada centre escolar, incentivant a la vegada la posada en marxa de propostes que, a la 
llarga, calaran en la sensibilitat ambiental dels ciutadans i les ciutadanes del futur. 

Objectius
Establir mecanismes de coordinació i d’intercanvi que facilitin la col·laboració entre xarxes. 

Fomentar el debat intern per avançar en la conceptualització de l’Educació per a la Sostenibilitat en l’àmbit 
dels centres educatius.

Organitzar espais d’intercanvi d’experiències entre els centres educatius. 

Col·laborar en la formació del professorat i facilitar recursos educatius. 

Promoure la recerca i l’avaluació sobre el procés de l’educació per a la sostenibilitat i els seus resultats. 

Potenciar la formació de xarxes locals, allà on no n’hi hagi, així com ajudar a consolidar aquelles que ja estan formades. 

Establir lligams amb altres xarxes d’altres comunitats autònomes, europees o internacionals. 

Resultats
Participació de 1.119 centres al 2011.

Organització del I Simposi (2010) d’experts i professorat per debatre  propostes metodològiques i del I Fòrum Ter-
ritorial (2011) per facilitar l’intercanvi d’experiències entre el professorat i l’alumnat dels centres educatius propers 
en el territori. 

Elaboració de materials educatius com ara la versió digital actualitzada de la Guia d’activitats d’educació ambi-
ental Hàbitat.

Conferència Internacional de Joves Tinguem cura del planeta (Confint): El nombre d’alumnat de secundària en 
l’àmbit escolar participant  ha estat de 148 a la conferència catalana, de 36 representants catalans a la trobada 
estatal i de 3 representants catalans a la trobada europea.

http://www.xesc.cat/xesc/index.php
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Temàtica transversal que abasta totes les àrees

Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles (CIAiS)
Institut de Sostenibilitat, Universitat Politècnica de Catalunya. Diputació 
de Barcelona. Entitat de Medi Ambient AMB. Ajuntament Barcelona 
Des del 1997

El Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles s’ha organitzat 
amb la finalitat de cercar idees per promoure projectes i ac-
cions innovadores que contribueixin als grans canvis que el 
món necessita aquest segle XXI, per transformar el model 
econòmic i social actual i transitar cap a nous models de 
desenvolupament d’acord als objectius del mil•lenni.

Les idees aportades han de possibilitar un salt qualitatiu 
en l’assumpció de la responsabilitat social de la tecnolo-
gia davant del medi ambient i el desenvolupament humà 
sostenible i, concretament, ha d’incidir especialment sobre 
el nostre àmbit universitari i la nostra interacció amb la so-
cietat.

L’any 2012 s’ha convocat la 15à edició dels premis. En aquesta 
ocasió es demana que els projectes presentats prenguin com a re-
ferència la celebració de la Conferència sobre Desenvolupament Soste-
nible de les Nacions Unides (Cimera de la Terra Rio+20).

Objectius
Ajudar a prendre consciència i avaluar els canvis provocats en els nostres territoris amb les nostres accions 
durant aquests darrers 15 anys, quina és la nostra responsabilitat ambiental i què podem promoure estratè-
gicament per contribuir en aquest canvi cap a la sostenibilitat. 

Atorgar a la comunitat universitària un paper important a tenir en la sostenibilitat global.

Educar els estudiants i totes les persones de la UPC sobre els efectes del canvi climàtic, la reducció de les 
emissions de CO2, l’estalvi de l’aigua i de materials, la prevenció de residus, la mobilitat, les infraestructures 
i el territori o dels nivells de soroll produïts per les activitats.

Impulsar idees, transmetre informació i/o actuacions rellevants que faci visible el nostre compromís com a 
institucions acadèmiques vers la sostenibilitat.

Resultats
En aquestes 15 convocatòries s’han rebut un total de 280 projectes, d’entre els quals cal remarcar per la seva 
trajectòria:

- Recuperació amb aiguamolls del llac de Torre Girona (espai al Campus Nord UPC).

- Aules didàctiques per a l’aprenentatge amb claraboies de llum natural a l’aula Rogent de l’edifici Coderch a l’ETSAB.

- Horta solar a l’ETSAV, amb la posterior creació del Club Solar (CISOL).

- Menú Viu: el primer pas cap a la transició alimentària al restaurant de l’edifici Vèrtex del Campus Nord UPC.

http://www.univers.upc.edu/ideesambientals
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Temàtica transversal que abasta totes les àrees

Associació d’Ecoemprenedors, empreses del 
sector de la Green/Blue Economy 

amb base a Catalunya
Associació d’Ecoemprenedors i les entitats fundadores 

Des de 2012

Ecoemprenedors és una associació constituïda per empre-
ses i professionals autònoms que pretén aglutinar les com-
panyies del sector de la Green/Blue Economy amb base a 
Catalunya, per generar sinergies, desenvolupar projectes 
i ser un interlocutor visible i amb criteri propi, tant per al 
sector privat com per a les institucions i les administraci-

ons públiques. 

Les empreses vinculades s’han de comprometre amb uns va-
lors, principis i criteris, que estan detallats en un document 

conegut com a Manifest, d’obligada signatura per tots els socis 
i empreses adherides i que exposa l’ecoempreneduria com a la 

manera més adient de fer empresa, empresaris i ciutadans perseguint 
l’harmonia amb el Planeta a través d’una actitud proactiva i regenerativa.

Objectius 
Representar i aglutinar el màxim nombre d’empreses ecoemprenedores possible, per tal d’assolir el tamany i 
la massa crítica suficient per tenir l’impacte positiu que es pretèn.   

A llarg termini, l’objectiu és constituir-se com a un catalitzador per posicionar la sostenibilitat a l’agenda po-
lítica, empresarial i social, tant a Catalunya com a escala internacional.

Resultats
El principal resultat és la constitució de l’associació, la seva visibilitat de cara als agents socials i econòmics del 
país, i la incorporació gradual de nous socis/sòcies d’ecoemprenedors/ores. 

www.ecoemprenedors.cat

Catalunya i 
Internacional
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Temàtica transversal que abasta totes les àrees

Global Eco Forum, el diàleg, la reflexió i  
la interacció sobre sostenibilitat
Eco-union + 50 organitzacions
Des de 2008 

El Global Eco Forum és una trobada internacional sobre sos-
tenibilitat que promou el diàleg, la reflexió i la interacció 
entre els diferents grups d’interès (multistakeholder) de les 
nostres societats i, per la seva naturalesa global, és una 
cita imprescindible per als líders d’opinió i actors del canvi 
cap a la sostenibilitat a la regió Euromediterrània.

Per afrontar els reptes del segle XXI és fonamental la par-
ticipació activa de tots els sectors de la societat. Aques-
ta participació i el treball en conjunt són els elements que 
poden garantir un pes clau perquè la ciutadania pugui ser 
el veritable actor de canvi per catalitzar, així, la transició cap 
a la sostenibilitat. Per això, al Global Eco Forum combina dià-
legs plenaris, tallers participatius amb sessions d’eco-networking 
i intel•ligència col·lectiva, retransmissió en directe, fòrum virtual i 
activitats culturals.

Objectius
Crear nous vincles i enfortir els existents, entre els diferents actors: Administració pública, empresa privada 
i societat civil (ONG i ciutadania) i que es relacionin de manera “duradora” en el temps per construir junts 
iniciatives responsables i sostenibles.

Inspirar accions de sostenibilitat ambiental, social i econòmica en la regió EuroMed, desenvolupar una xarxa 
de contactes per a la creació d’aliances multistakeholders nord-sud, i també accelerar la implementació de 
polítiques de desenvolupament sostenible en la regió EuroMed. 

Resultats
Al 2011 la redacció d’un informe final sobre economia verda i bona governança de la sostenibilitat que aporta nous 
inputs als informes de la Green Economy Coalition per a Rio+20

232 assistents presencials, 40 ponents d’àmbit internacional, estatal i local a les sessions de diàleg. 35 ponents 
convidats als tallers i taules rodones, 198 assistents virtuals, més 25 mitjans acreditats per donar cobertura al 
GEF2011, un impacte en xarxes socials de més de 1.000 seguidors i uns 2.000 subscripcions al butlletí.

    
www.global-ecoforum.org

Internacional
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