BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

DONACIÓ DE MATERIAL I MOBILIARI

ACEFAT AIE

Breu descripció:

Donat que al juliol de 2018 ens havíem de mudar,
vam decidir organitzar la donació de tot el material i
mobiliari d’unes oficines de pràcticament 500
metres quadrats i 25 persones treballadores. Vam
fer crida mitjançant diferents plataformes com
Escoles més sostenibles, Barcelona més sostenible,
la FAVB i altres. Tot i el curt període de temps del
que disposàvem per coordinar i facilitar la donació
vam aconseguir donar tot el mobiliari i el material,
deixant només les portes dels armaris de la sala de
Juntes i el mostrador de la recepció.

Durada:

Mitjans de juny a mitjans de juliol 2018

Objectius i línies
d’acció del CCS:

4.5, 5.1, 5.8, 6.1, 6.3, 6.8 i 10.7

Més informació:

Beneficis:

☒ Ambientals
Indicador/s:

☒ Socials

☒ Econòmics

Nombre d’entitats que han recuperat el material: 2 entitats d’inserció, UPC, 9 escoles, 2
AVVs i 1 entitat sense afany de lucre.
Material recuperat: 60 arxivadors i carpetes d’anelles, 1500 carpetes de paper, 2
armaris, 2 taules de Juntes, 26 taules de treball, 14 cadires, 2 mobles, 6 armaris
arxivadors, 4 armaris baixos, 10 papereres, 2 contenidors, 16 cortines i 6 plantes.
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Valors:

Els valors que destaquem de la bona pràctica són la solidaritat i la coordinació entre
diferents entitats de diferents sectors i condició jurídica per tal de recuperar recursos
que d’altra manera haguessin acabat sent residus. D’aquesta manera hem pogut
allargar el seu cicle de vida generant un benefici social i ambiental facilitant un estalvi
econòmic.

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

ACEFAT AIE

Breu descripció:

ACEFAT és una Agrupació d’Interès Econòmic, i no té afany de lucre. Els seus
principals objectius són la coordinació i tramitació de les obres de serveis de la
ciutat de Barcelona, la qualitat urbana d’aquestes obres, i la informació de
serveis existents a Catalunya.

Dades de contacte:

Comte d’Urgell 240. Pis 2, porta C
93 415 66 13
www.acefat.com

Data de signatura del (CCS):

11 de desembre de 2012

3. Documents estratègics (opcional)
ACEFAT AIE té un sistema integrat de gestió en Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut i gestió Ètica
certificat des de 2008. Si escau us podem facilitar informació del sistema així com els certificats.
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