Publicat a COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (http://coac.arquitectes.cat)
Inici > Impulsem junts la sostenibilitat! Uneix-te al Pla d?Acció del COAC

[1]

Impulsem junts la
sostenibilitat!
Uneix-te al Pla
d?Acció del
COAC
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Demarcació de Barcelona del COAC presenta, un any més, el Pla d?Acció de
Sostenibilitat per a l?any 2022, dins del marc d?adhesió al Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat 2012-2022 de l?Ajuntament de Barcelona, amb la vocació d?incorporar
aquestes accions a la vida diària de forma permanent.
Ja fa anys que aquest programa promou un model de ciutat més sostenible, mediterrània,
oberta i eficient energèticament per minimitzar la petjada ecològica. Des del 2017, el COAC
subscriu aquest compromís a través d?un Pla d?Acció que recull totes les accions que el
Col·legi realitza per tal de millorar i promoure la sostenibilitat.
Siguem sostenibles!
Per tenir encara més força i contribuir de forma activa a la promoció de la sostenibilitat, el
COAC convida els col·legiats a implementar algunes propostes en el marc de les línies

següents d?actuació del Pla:
· Diagnosi, estalvi i eficiència energètica: reducció de l?impacte ambiental en el
funcionament del despatx i en els projectes que es realitzin
· Informació i comunicació sobre els beneficis de la rehabilitació energètica entre la
ciutadania
· Participació en taules o grups de treball amb objectius dirigits cap a una ciutat sostenible
· Participació en projectes arquitectònics i urbanístics de cooperació al
desenvolupament local i internacional
· Participació i/o assistència a les jornades formatives relacionades amb sostenibilitat
que promou el COAC
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Avantatges per als arquitectes
Aquells que us adheriu abans del 30 de juny i implementeu alguna/es de les actuacions i
mesures que proposem o d?altres que tingueu de pròpies, obtindreu una reducció del 10%
del preu públic del servei municipal de recollida de residus comercials i industrials per a
l'exercici 2023, i podreu tramitar la Targeta d?usuari per utilitzar als Punts Verds de Zona amb
una bonificació del 50% sobre les tarifes de servei.
Consulta el Pla d'Acció de Sostenibilitat del COAC [3]
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