
CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE EL  DEPARTAMENT

DE TREBALL I INDÚSTRIA  I EL DEPARTAMENT DE MEDI

AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

I EL FC BARCELONA, PER A L’AFAVORIMENT DE LA

INCORPORACIÓ PROGRESSIVA DE CRITERIS DE

SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA I MEDIAMBIENTAL

A la ciutat de Barcelona, el dia 6 d’octubre del 2004

 REUNITS

D’una banda, l’Hble. Sr. Josep Maria Rañé i Blasco, Conseller del

Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, l’Hble. Sr. Salvador Milà i Solsona, Conseller del

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de

Catalunya

I, d’altra banda, el Sr. Joan Laporta i Estruch, President del Futbol

Club Barcelona

Reconeixent-se mútuament capacitat jurídica necessària per a

obligar-se mitjançant el present acord, i



MANIFESTEN

1.-.Que el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de

Catalunya té, entre els seus objectius, el d’optimitzar la

utilització de l’energia, promovent tecnologies i criteris

d’estalvi d’energia, d’eficiència energètica i d’aprofitament de

les energies renovables.

2. Que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la

Generalitat de Catalunya té, entre els seus objectius, els

d’impulsar les energies renovables i millorar la gestió

mediambiental, introduint equips, tecnologies i criteris que

permetin una millor utilització dels recursos, com l’aigua i els

residus.

3.- Que el FC Barcelona té la voluntat d’afavorir la introducció

progressiva en l’àmbit de les seves activitats de criteris

d’optimització energètica i mediambiental per tal d’avançar en

el camí de la sostenibilitat.

4.- Que, per aquestes raons, les parts acorden establir el present

conveni marc  de col·laboració  d'acord amb les següents

CLÀUSULES



Primera.-

L’objecte d’aquest conveni és la cooperació desinteressada entre

les parts signants per a donar-se mútuament suport tendent a

l’afavoriment  de la progressiva introducció de criteris de

sostenibilitat energètica i mediambiental en l’àmbit del FC

Barcelona.

Segona.-

S’estableixen uns possibles àmbits de cooperació, que hauran de
ser en el seu cas objecte de concreció :

1. Actuacions tendents a l’estalvi energètic, eficiència energètica
i aprofitament de les energies renovables

a. Afavoriment de l’optimització del subministrament
energètic a les instal·lacions i equipaments del FC
Barcelona, sense perjudici de les iniciatives ja
endegades pel Club i en tot cas en forma
coordinada amb aquestes.

b. Afavoriment de la identificació de propostes de
millora i estalvi energètic mitjançant diagnosi
energètica de projectes de nova construcció i dels
edificis existents, quantificant-los si s’escaigués en
termes de l’estalvi d’energia, l’estalvi econòmic i
les inversions necessàries

c. Afavoriment d’una eventual implantació d’energies
renovables (energia solar tèrmica i fotovoltàica,
essencialment) en les dependències actuals i
futures del FC Barcelona, mitjançant la formulació
de propostes que serien objecte d’estudi.



2. Actuacions tendents a l’afavoriment de l’ús racional i estalvi

d’aigua, que tinguessin per objecte

a. Propostes d’anàlisi de tot el cicle de l’aigua per

identificar estalvis i recuperacions possibles

b. Propostes de revisió de les instal·lacions tendents

a l’afavoriment de menor consum , reaprofitament

d’alguns dels fluxes que avui dia van a parar a

clavegueram i  implantació de bons usos i

costums

c. Propostes de millora de les instal·lacions d’aigua

calenta sanitària cercant una possible reducció de

factures energètiques i afavoriment d’energies

netes i renovables

3. Actuacions tendents a l’afavoriment de la minimització i gestió

de residus

a. Propostes d’anàlisi de la possible viabilitat de

pràctiques de recollida selectiva i eventual conversió

d’alguns dels ara considerats residus en recursos

b. Propostes d’anàlisi de la possible viabilitat de

propostes que tendeixin a reduir el flux d’aportació

als residus municipals.



d. Propostes d’estudi dels mitjans idonis per a la

introducció de bons usos i costums per les

activitats habituals dels empleats , socis i usuaris

de les instal·lacions del FC BARCELONA.

4. Actuacions tendents a la possible utilització d’indicadors

energètics i mediambientals.

5. Actuacions tendents a la possible utilització d’un programa

d’informació – formació per als socis i treballadors de l’entitat

6. Difusió dels resultats obtinguts en els diferents projectes,

prèvia conformitat expressa de totes les parts, per a reforçar

la sensibilització dels ciutadans en els àmbits energètic i

mediambiental.

Tercera

Les tres parts cercaran la millor forma per a desenvolupar plegats
accions i tasques tendents a les finalitats proposades a la clàusula
segona del present conveni.

Els Departaments de la Generalitat signants posaran
desinteressadament a disposició del FC BARCELONA els serveis
tècnics que aquest darrer estimi oportú per a realitzar
assessorament en els àmbits en que el FCB pugui desenvolupar un
interès concret.

A un tal efecte, el FCB es relacionarà amb l’Institut Català d’Energia
del Departament de Treball i Indústria (àmbit energètic) i amb
l’Agència Catalana del Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya,
tots dos organismes del Departament de Medi Ambient i Habitatge



(àmbits de l’optimització de l’ús de l’aigua i de la minimització i
gestió dels residus)

En tot cas, el FC BARCELONA determinarà la identificació dels
projectes i accions que pretengui desenvolupar en anàlisi i fixarà els
mitjans idonis a un tal efecte.



Quarta.-

Abans d’endegar qualsevol acció o programa de treball, s’establirà
un conveni específic que reguli les tasques a realitzar per part de
cada entitat.

Cinquena.-

Per tal d’afavorir en la mesura del possible les finalitats d’aquest

acord de cooperació, es crea una Comissió de Seguiment formada

per 4 membres:

� Un representant per part del Departament de Treball i

Indústria

� Un representant per part del Departament de Medi Ambient i

Habitatge.

�  Dos representants per part del FC BARCELONA

Sisena.-

Les parts es comprometen a fer els millors esforços per tal
d'afavorir mesures tendents a l'ús eficient de l'energia i estalvi de
recursos dalt indicats.



Setena.-

El present Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i
finalitzarà a l’any de la seva signatura. Aquest conveni es podrà
renovar, de forma expressa i per escrit. pels representants
autoritzats de les parts



Es signa per triplicat i a un sol efecte en el lloc i la data esmentats a
l'encapçalament,

 

 Hble. Sr. Josep Maria Rañé i Blasco

Conseller del Departament de Treball i Indústria

 Generalitat de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hble. Sr. Salvador Milà i Solsona

 Conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge

 Generalitat de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sr. Joan Laporta i Estruch



 President del FC Barcelona

 

 

 


