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• Dins del Pla Estratègic de Fira una de les línies a treballar és la de:

“Obrir noves oportunitats en el camp de l’economia social, verda, cooperativa i col·laborativa”

• Compromís amb el desenvolupament sostenible

• Recinte referent en matèria de sostenibilitat en el sector de les fires i esdeveniments.

• Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a guia

• Força tractora, fent extensiu aquest compromís a les empreses organitzadores d’esdeveniments externs, a
les expositores i a les proveïdores, així com a les persones que visiten els seus recintes.

• Reconeixements, certificacions i adhesions en els últims anys:
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• Fira com a organització tractora
d’un ampli ventall de grups d’interès
i de molts sectors econòmics que 
representa a les seves fires. Pot tenir
molt recorregut i un ampli abast en
l’àmbit de la sostenibilitat.
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2. Grup de 
Treball de 
Sostenibilitat
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• TOWARDS ZERO WASTE



3.Reptes: 
reciclatge i 
reducció de 
residus



MOQUETA





MOQUETA 
RECICLABLE



RESIDUS



El repte!
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4. ISO 14001. 
Sistema de 
Gestió
Ambiental
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ISO 14001 – SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

OBJECTIUS AMBIENTALS
Programa ambiental: 
- Reducció moqueta no reciclable
- Reducció paper a oficines
- Increment % valorització residus

CONTROL DE RECURSOS
- Sistema DEXMA: control consums electricitat, 

aigua, gas, combustibles,fuites…
- Moqueta, paper, toner.

CONTROL DE RESIDUS
- Diferents fraccions (fusta, plàstic, mixte, 

orgànic, vidre, paper, etc.)
- Residus especials (pintures, olis, piles, equips

informàtics, etc.)
- Càlcul petjada de carboni

PLA EMERGÈNCIA AMBIENTAL
- Protocols / simulacres vessaments d’olis i 

combustibles.

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
- Pla preventiu de control del soroll a les 

zones limítrofes amb vivendas urbanes.

REQUISITS LEGALS
- Eina LV-legislació: evaluació requisits legals i 

recopilació evidencies del cumplimiento

- * Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE): reduccióde
contaminants, congestió circulació, consum energètic, 
millora salut…

FORMACIÓ

COMUNICACIÓ

CONTROL DOCUMENTAL
U:\Area Informacio General\Comitè
Operacions\9. ISO 14001-EMAS

AUDITORIA

CONTROL PROVEÏDORS/ COMPRES

- * ISO 20400 Guía de compres sostenibles 



5. Fem camí. 
Nous reptes







2023…



Lluita contra el canvi Climàtic Apostar per l’economia
circular

Promoure canvi cultural Implantar Gestió de la 
sosteniblitat

Empleats • Decàleg empleat
• Promoure transport public
• Carrega de vehicles electrics
• Parking bicicletes i patinets
• Politica de viatge sostenible

• Reciclatge oficines • GT sostenibilitat
• Politica de compres 

sostenible
• Politica sostenibilitat
• ODS

Recinte • Eficiencia energètica
• Energies renovables

• Politica de reciclatge de 
residus

• ISO 14001-EMAS

Salons proveïdors, 
expositors, visitants,…)

• Compensació emissions per 
viatges d’assistents

• Reducció de petjada de carboni en 
salons de fira (optimitzacio dies
de muntatge)

• Disseny sostenible
• Criteris economia circular
• Patrulles residus

• Promoure serveis
sostenibles a organitzadors i 
expositors

• Promoure sostenibilitat 
entre els proveïdors

• ISO 20400 de compres 
sostenibles.

Ciutat • Promoure transport public als 
salons de Fira Barcelona

• Col·laboració donation 
room

• Participació Barcelona 
Sustainable tourism

• Adhesió Biosphere

Teixit empresarial • Promoció en els salons (BU sosteniblitat) de solucions sostenibles per empreses, a nivell nacional e 
internacional (SCEWC events abroad)

Sector Firal (ufi, 
emeca,…)

• Participació en projectes transversals (transport, energía, residus, ODS…)
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