ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
“DESMATERIALITZACIÓ”
Com contribuïm a la prevenció amb accions i projectes que afavoreixen la desmaterialització?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: ACEFAT AIE
Breu descripció:
És una empresa creada l’any 1990 per desenvolupar un projecte de gestió integrada de les obres de
serveis que es duen a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona, mitjançant la Plataforma EGIOS
que permet la gestió, coordinació, tramitació i direcció de qualitat urbana de les obres de serveis.
Tanmateix, ACEFAT també és responsable de la creació i gestió de la Plataforma Web de Serveis
Existents EWISE.
Dades de contacte: spascual@acefat.com
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11/12/2012

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació

Objectiu CCS

1. Implementació expedient electrònic en el procés de Gestió,
coordinació i tramitació de les obres de Serveis de Barcelona
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NOM DE L’ACTUACIÓ 1: EXPEDIENT ELECTRÒNIC
Breu descripció: Durant els últims anys a ACEFAT hem incorporat millores en la tramitació dels
permisos d’obres de les obres de serveis de la ciutat de Barcelona mitjançant la millora de l’eGIOS,
plataforma web per a la coordinació i gestió de les obres de serveis a les ciutats, gràcies a la
participació dels grups d’interès d’ACEFAT com ara l’Ajuntament, la Guàrdia Urbana, les companyies,
etc.
La digitalització de la documentació de les diferents fases que implica la tramitació d’una obra de
serveis ha permès reduir els trajectes i la impressió de paper, reduint d’aquesta manera l’emissió de
diòxid de carboni i el consum de paper i tòner. Tanmateix, ha permès millorar la traçabilitat de les
obres de serveis i la seva tramitació i per tant la línia d’activitat en sí mateixa i el servei als nostres
clients, els ciutadans i ciutadanes i l’activitat pròpia de la ciutat.
Més informació (enllaç): http://www.acefat.com/cat/noticies/com_demanar.html

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: S’inicien les millores de l’expedient electrònic al 2009. 2009-2015

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero
10. Resiliència i responsabilitat planetària

