Esdeveniments
Indicador/s de seguiment
757.939 gots reutilitzables a les festes majors de Gràcia, Sants, la Mercè
i a les instal·lacions de B:SM
Durant la celebració de les festes majors de Gràcia i Sants del 2017 s’han utilitzat 144.263 gots
reutilitzables i així, aproximadament, s’han estalviat 180.329 gots de plàstic d’un sol ús. A les
festes de La Mercè també s’ha implementat l’ús de gots reutilitzables i s’han utilitzat 12.007,
estalviant uns 30.018 gots de plàstic d’un sol ús.
A les instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) s’han utilitzat 601.669 gots
reutilitzables durant l’any 2017 (87.545 al Zoo de Barcelona, 284.666 a l’Anella Olímpica, 63.382
al Fòrum i 166.076 al Parc d’atraccions Tibidabo).

Plecs ambientalitzats
Òrgan
contractant

Contracte/s

Criteris ambientals

Barcelona de
Serveis
Municipals

 Subministrament de gots
reutilitzables per a les
instal·lacions del Zoo de
Barcelona i el Parc
d’Atraccions del Tibidabo

Una vegada finalitzada la vida útil
del got, s’haurà de poder reciclar i
l’adjudicatària haurà de presentar
el certificat de l’ús posterior que
se’n faci.

Institut de
Cultura de
Barcelona

 Servei de barres per a la
festa de la Mercè 2017

En les barres a l’Avinguda Reina
Maria Cristina només es poden
utilitzar gots reciclables i
retornables amb un preu màxim
d’un euro.

Institut Municipal
de Parcs i
Jardins

 Atorgament de llicències
d’ocupació temporal a les
platges de gestió municipal de
Barcelona per a la instal·lació
de serveis de temporada 2017

S’ha establert l’obligatorietat
d’utilitzar gots de vidre i/o de
plàstic reutilitzable.

Institut de
Cultura de
Barcelona

 Producció d’elements de
comunicació del Grec 2017

El paper haurà de ser reciclat.
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El material per a la producció de
banderoles, torretes i lones serà
el polipropilè monomaterial
(sense PVC). El fil per als cosits
també serà de polipropilè.
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Reptes i objectius pel 2018
 Pla de Contractació Pública Sostenible:
o Elaborar un pla d’ambientalització i assegurar l’aplicació de les mesures d’ambientalització
més rellevants (mobilitat sostenible, limitació de soroll, gots reutilitzables, gestió de residus
i altres) en com a mínim 3 principals festes o esdeveniments (Mercè, Grec, festes de
Districtes), i en com a mínim un dels grans esdeveniments gestionat per BSM al Fòrum.
o Assegurar l’aplicació de les mesures necessàries de reducció de la contaminació acústica
en tots els esdeveniments organitzats per l’Ajuntament.

Més informació:
-

Apartat sobre Esdeveniments de la Web del Programa A+S

Informe de sostenibilitat 2017 – Seguiment de la contractació

13

Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en
esdeveniments
Cal elaborar un pla d'ambientalització i un
informe de sostenibilitat abans d'organitzar
un esdeveniment.
Atès que l'abast i les formes de contractació dels
esdeveniments municipals poden ser molt
diversos, la Instrucció especifica quins són els
criteris imprescindibles a introduir: els relacionats
amb la gestió general de l’esdeveniment; amb
els elements de comunicació, difusió i
marxandatge; amb la neteja i la recollida de
residus; amb els serveis d’àpat; i altres criteris
addicionals com el foment de la mobilitat, en
relació amb el recinte o les instal·lacions que
acullin l'esdeveniment, els allotjaments o la
sensibilització i la formació de les parts
implicades en l'execució de l'esdeveniment.

Antecedents
L’Ajuntament de Barcelona va iniciar l’ambientalització d’esdeveniments festius i culturals en
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona. L’any 2009 es va constituir un grup de
treball d’esdeveniments sostenibles, integrat per diferents responsables de l’organització de
diversos esdeveniments festius, esportius i culturals que es celebren a la ciutat. Les actuacions
dutes a terme inclouen la monitorització ambiental (auditories de recollida selectiva, càlcul
d’emissions de CO2 associades a la mobilitat), proves pilot d’introducció de criteris de sostenibilitat
en la contractació d’esdeveniments, i comunicació ambiental. Els darrers anys, els gots reutilitzables
es van incorporar puntualment en algun esdeveniment, i a partir de l’any 2017 s’ha generalitzat el
seu ús, impulsat per B:SM i en les festes majors dels districtes.
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