
La sostenibilitat a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona  

 

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha implementat criteris ambientals dins la gestió habitual del 

centre i de les actuacions que s’hi duen a terme en el seu espai com a resposta a la inquietud 

de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) de millora constant dels seus equipaments 

mitjançant una gestió ambiental integral.  

 

L’any 2015 vam aconseguir  el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Aquest, té com a 

principal finalitat promoure l’eco eficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, 

projecció i gestió d’aquests serveis. L’objectiu darrer és minimitzar els impactes ambientals i 

promoure el desenvolupament sostenible. 

 

Alguns dels criteris ambientals que s’estan seguint són:  

 

ENERGIA: Control de la climatització. Monitoratge energètic als equipaments on es possible. 

Inventari de lluminàries i progressiva substitució de les de baixa eficiència. Equips d’ofimàtica 

amb ecoetiquetes ecològiques. 

  

AIGUA: Ajustament de cabals, tant d’aixetes com vàters. Instal·lació de sistemes de doble 

polsada en vàters.  

 

RESIDUS: Implantació d’un sistema de recollida selectiva de residus. Recollida de residus 

perillosos mitjançant un gestor autoritzat. Redacció d’una política de reducció de residus a la 

comunicació.  

 

COMPRES: Compra de materials amb ecoetiquetes ecològiques, com el paper o els productes 

de neteja.  

 

MOBILITAT: Elaboració progressiva per a tots els centres d’un Pla de Mobilitat Propi i Avaluació 

de l’Accessibilitat per tal de poder donar eines de millora als treballadors per uns 

desplaçaments més sostenibles tant a la feina com per als usuaris. Millora a la web de 

l’accessibilitat al centre amb transport públic.  

 

SENSIBILITZACIÓ: Col·locació de cartells i adhesius amb criteris i promoció dels valors 

ambientals, dirigit tant a treballadors com usuaris. Enviament de correus amb les actuacions 

realitzades. Jornades de sensibilització ambiental als treballadors.  

 

EXPOSICIONS TEMPORALS: Utilització de material reciclable en elements de difusió com el roll-

up , els cartells de la sala d’exposicions. Ús de focus amb bombetes de LED.  

 

ALTRES: Proveïdors i subcontractistes habituals amb Sistemes de Gestió Ambiental com l’ISO 

14001. Disminució dels productes d’un sòl ús i promoció de materials reutilitzables. 


