
DECLARACIÓ
DE COMPROMÍS 

AMBIENTAL

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

REDUCCIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA

CONSUM SOSTENIBLE I RESPONSABLE DE MATERIALS

MOBILITAT SOSTENIBLE (REDUCCIÓ D’EMISSIONS)

CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL TERRESTRE I MARÍ

REDUCCIÓ DE L’ÚS D’ENERGIA

La missió d’Ecoserveis és dissenyar i implementar accions innovadores per promoure 
un model energètic més just i sostenible ambiental, social i econòmicament, 
basat en la idea d’equilibri entre els recursos del planeta i la seva capacitat de 
regeneració. A través de la contribució a la sostenibilitat ambiental del model 

energètic, Ecoserveis assumeix i promou una sèrie de valors i mesures destinades a 
la protecció del medi ambient. En conseqüència, la redacció de la present declaració 

ambiental i l’adopció de les mesures que hi són descrites responen al compromís 
ambiental que forma part essencial de la missió i els valors de l’Associació 

Ecoserveis.

L’objectiu de la present declaració és contribuir a protegir l’entorn natural i el 
benestar de la població a través de reduir els impactes ambientals generats per 

les operacions i activitats portades a terme per l’Associació Ecoserveis. La present 
declaració identifica els principals àmbits de transformació ambiental en l’activitat 

d’Ecoserveis i presenta mesures per a cada un d’aquests àmbits destinades a 
desenvolupar les activitats d’una manera més responsable i sostenible. Ecoserveis 

es compromet a aplicar aquestes mesures en les activitats que tenen lloc en la seva 
oficina i en les activitats que tenen lloc fora de l’oficina, integrant-les en el disseny i 

implementació de projectes i esdeveniments, i prenent-les com a criteris a considerar 
a l’hora de presentar-se com a candidat i d’acceptar participar en projectes.



REDUCCIÓ, 
REUTILITZACIÓ
I RECICLATGE
DE RESIDUS

Ecoserveis es compromet a aplicar l’enfocament de les “3 erres” 
a la producció i gestió de residus derivats de les seves activitats. 
L’estratègia de les “3 erres” segueix els següents preceptes:

• Reduir: consumir només el que realment és necessari i optar 
sempre pels productes, materials i processos productius que 
generin menys residus.

• Reutilitzar: trobar ús als residus aprofitant-los per a altres 
activitats, tot evitant la generació innecessària de residus.

• Reciclar: a través de la participació en la recollida selectiva de 
residus, facilitar la transformació dels residus en nous materials 
útils.

A partir d’aquesta estratègia, Ecoserveis es compromet a aplicar 
les següents mesures:

• Reducció del consum de plàstic (compromís Barcelona Plàstic 
Zero) i paper en els materials d’oficina, de cuina i de lavabo, 
així com en les dietes.

• Reutilització dels materials d’oficina per a nous usos dins la 
mateixa oficina, i en cas que no se’ls hi pugui trobar utilitat, 
venda o donació dels materials per evitar que es converteixin 
en residus.

• Recollida selectiva de residus a l’oficina d’Ecoserveis establint 
unes normes de separació de residus clares (indicacions 
gràfiques) i proporcionant les eines necessàries (cubells i 
bosses).

• Aplicar els mateixos criteris en l’organització d’esdeveniments 
i altres activitats promogudes per l’entitat.

https://www.decidim.barcelona/assemblies/CompromisBarcelonaPlasticZero
https://www.decidim.barcelona/assemblies/CompromisBarcelonaPlasticZero


REDUCCIÓ DE 
L´ÚS D’ENERGIA

Ecoserveis es compromet a aplicar mesures orientades a l’estalvi 
i l’eficiència energètica com a contribució a la transició cap a un 
model energètic sostenible, sent el foment d’aquesta transició 
la finalitat principal de la missió d’Ecoserveis. L’objectiu és reduir 
el consum de combustibles destinats a la producció energètica 
i els seus efectes sobre el medi ambient, així com prioritzar l’ús 
d’energies netes i renovables. L’estalvi energètic també permet 
a Ecoserveis disminuir l’import a pagar per a l’energia.

Ecoserveis es compromet a aplicar les següents mesures per a 
l’estalvi energètic:

• Priorització de la il·luminació natural.
• Instal·lació d’il·luminació LED de baix consum.
• Instal·lació de temporitzadors i sensors per mantenir apagades 

les llums i altres aparells en aquelles zones poc concorregudes.
• Regulació de termòstats perquè no superin els 19 graus en 

hivern no estiguin a valors inferiors de 27 graus en estiu.
• Aïllament correcte de portes i finestres per evitar pèrdues de 

calor en hivern i entrades de calor en estiu.
• Ús racional de l’aire condicionat, assegurant una correcta 

ventilació i només quan és realment necessari.
• Mantenir la separació entre la nevera i la paret i netejar 

anualment la part posterior per a facilitar el seu funcionament 
en l’evacuació de la calor.

• Instal·lació de sistemes d’aprofitament de l’energia solar.
• Participació i promoció de projectes d’autoconsum compartit 

d’energia.
• Participació en projectes de generació d’energia a través 

d’energies renovables.
• Seguiment i control del consum d’energia per a identificar pics 

de generació i comprovar l’efectivitat de les mesures d’estalvi.
• Contractació d’energia elèctrica 100% renovable.



REDUCCIÓ 
DEL CONSUM 

D’AIGUA

Ecoserveis es compromet a estalviar i ser eficient en el consum 
d’aigua amb l’objectiu de reduir els impactes en les reserves 
d’aigua necessàries per a les funcions dels ecosistemes, els 
paisatges i altres usos de la societat, així com amb l’objectiu de 
disminuir el consum d’energia resultant del transport de l’aigua 
i del tractament de les aigües residuals generades. L’estalvi en 
el consum d’aigua també permet a Ecoserveis disminuir l’import 
a pagar per aquest bé.

Ecoserveis es compromet a aplicar les següents mesures per a 
l’estalvi en el consum d’aigua:

• Instal·lació de cisternes d’inodors amb mecanismes 
dosificadors de consum de doble descàrrega o sistema de 
descàrrega pressuritzat.

• Instal·lació de reguladors de pressió d’entrada, reductors de 
cabal i/o aixetes temporitzades o de tancament automàtic.

• Sistema d’aprofitament d’aigua de la pica per al seu ús en la 
cisterna de l’inodor.



CONSUM 
SOSTENIBLE I 
RESPONSABLE 
DE MATERIALS

Ecoserveis es compromet a tenir en compte l’impacte ambiental 
dels materials, serveis i productes necessaris per al funcionament 
de l’oficina de l’entitat i els projectes i activitats que l’entitat porta 
a terme.

Primer, Ecoserveis valorarà si l’adquisició d’un material, servei 
i/o producte és necessari i inevitable.

Segon, un cop aprovada la idoneïtat de la compra, d’entre les 
diferents opcions s’escollirà sempre l’alternativa amb menys 
impacte o càrrega ambiental. La selecció prioritzarà els serveis, 
productes o materials que compleixin un o varis dels següents 
criteris:

• Posseir una certificació ambiental o etiqueta ecològica que 
garanteixi que aquests serveis, productes o materials són 
respectuosos amb el medi ambient.

• Fer ús o estar elaborats amb materials reciclats.
• Possibilitat de reutilitzar-se.
• Possibilitat de reciclar-se.
• Inexistència o baix contingut en substàncies tòxiques.
• Llarga vida útil.
• Tenir el mínim embalatge possible.

D’aquesta manera, per exemple, en el cas del material d’oficina, 
s’utilitzarà exclusivament paper reciclat.



MOBILITAT 
SOSTENIBLE 
(REDUCCIÓ 

D’EMISSIONS)

Ecoserveis es compromet a disminuir la contaminació atmosfèrica 
i les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a la 
mobilitat. Ecoserveis es compromet a participar en un model de 
mobilitat sostenible a través de l’adopció d’opcions de transport 
elèctric, que utilitzin fonts d’energia renovable i/o el transport 
col·lectiu o compartit, sempre que sigui possible econòmicament 
i des de l’àmbit organitzatiu.

Ecoserveis es compromet a aplicar les següents mesures en 
l’àmbit de la mobilitat sostenible:

• Reduir els viatges per feina amb avió per trajectes de 
llarga distància, substituint-los per modalitats de transport 
més sostenibles, disminuint la seva freqüència i/o realitzant 
videoconferències.

• Fer servir el transport públic de forma preferent per als 
desplaçaments per feina dins del territori català, i, en cas que 
la xarxa de transport públic no permeti arribar a la destinació, 
fer ús del cotxe elèctric.

• Promoure i potenciar l’ús del transport públic i/o compartit per 
arribar a la feina entre les treballadores, facilitant i fomentant 
l’acord entre les treballadores per a compartir cotxe i adaptant 
els horaris de treball per a fer-ho possible.

• Formar el personal en l’adopció de tècniques de conducció 
sostenible per a un ús més racional dels vehicles d’empresa i 
privats.

• Seguiment i registre dels desplaçaments de feina per a 
disposar de les dades anuals de trajectes per a cada un dels 
mètodes de transport i així comprovar l’efectivitat de les 
mesures de reducció d’emissions.



CONSERVACIÓ DEL 
MEDI NATURAL 

TERRESTRE I MARÍ

Ecoserveis es compromet a no deteriorar l’estat de zones 
naturals, no afectar a la diversitat de la seva flora i fauna i no 
alterar el paisatge natural i el sòl.

D’aquesta manera, s’estableix com a mesura que Ecoserveis no 
participarà en cap projecte o activitat que pugui, directament 
o indirectament, tenir efectes negatius en la biodiversitat, el 
paisatge i el sòl, o que, en cas que tingui algun efecte, no tingui 
en compte les mesures protectores i correctores adients.


