
 
POLÍTICA AMBIENTAL 

Pàgina 1 de 1 

 

 

 

Persones i professionals preparats per a un sector de la construcció més sostenible, 

circular i resilient davant l’emergència climàtica 

 

Des del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, 

apostem per un desenvolupament sostenible i estem compromesos amb la protecció i 

conservació del medi i l’acció climàtica, tant des de la perspectiva de les activitats que 

desenvolupem, com des de la influència que podem tenir en els nostres col·legiats, en els 

professionals implicats en el procés de l’edificació i en el sector en general.  

 

Perquè tot això esdevingui una realitat: 

 

• Oferim formació als col·legiats i d’altres professionals del sector, encaminada a 

incrementar el seu nivell de sensibilitat climàtica i contribuir així a minvar l’impacte 

ambiental que genera el procés constructiu. 

 

• Minimitzem els impactes ambientals de la nostra activitat, disminuint l’ús dels recursos 

naturals (materials i energia), reutilitzant els materials sempre que sigui possible i reduint 

els residus que generem. 

 

• Adoptem les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa 

ambiental aplicable a les nostres activitats i d’aquells convenis i/o acords subscrits pel 

CAATEEB. 

 

• Informem de forma periòdica i transparent els nostres grups d’interès (col·legiats, clients, 

proveïdors, subcontractistes, institucions...) sobre la nostra gestió i comportament tant 

climàtic com ambiental en general, amb l’objectiu d’establir amb ells relacions de diàleg i 

cooperació. 

 

• Fomentem la participació i la implicació de l’equip humà així com la seva formació 

ambiental i climàtica. 

 

• Treballem per mantenir el lideratge en el sector i continuar esdevenint referents en el 

compromís sostenibilista i en de l’acció climàtica. 

 

Per assolir tot això, treballem en equip seguint pautes de treball inspirades en la prevenció i 

definint objectius concrets per continuar millorant els nostres resultats mediambientals. 

 
 
 
 
 
Celestí Ventura 
President del CAATEEB 
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