Estalvi de paper
Indicadors de seguiment
Durant el 2020 el consum total de paper d'oficina
DINA4 ha estat de 25.547 paquets de 500 fulls, un
42% menys que el 2019. Si bé la causa d'aquesta
caiguda és sens dubta la situació d'emergència, val
assenyalar que hi ha una tendència clara de
reducció del consum.
La reducció del consum es distribueix de forma
força heterogènia en la majoria de dependències
(del 21% al 82%), tret de tres que mostren un increment: Districtes de Sants-Montjuïc i Les
Corts i Gerència de Drets Socials.
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S'observa com en termes absoluts la reducció afecta en major grau al paper reciclat que al
no reciclat, possiblement per la reducció de l'activitat regular. Tanmateix en conjunt el % de
paper reciclat es manté per tercer any consecutiu en el màxim històric del 93% assolit l'any
2018.

Objectius i compromisos pel 2020
Mantenir l´ús del paper reciclat per sobre del 90%.
Recuperar l'ús de paper reciclat en les dependències on ha retrocedit, per tal que cap
àrea ni districte estigui per sota del 75%.

Recursos Programa A+S
Campanya de comunicació i sensibilització ambiental
(2008): A l’Ajuntament com a casa!
Safates de paper: edició i distribució de safates de
paper a demanda per la reutilització de paper utilitzat
només per una cara
Kit d’ambientalització: inclou enganxines per reduir les
impressions innecessàries i fomentar la impressió a
doble cara.
Ecopapereres: edició i distribució a demanda per facilitar la recollida selectiva de paper
als llocs de treball
Els materials estan disponibles i es distribueixen a demanda de qualsevol dependència
municipal, via sol·licitud per e-mail a l'adreça del programa ajuntamentsostenible@bcn.cat.
El 2020 es va atendre alguna sol·licitud d'aquests materials a principis d'any, tot i que la
demanda va quedar aturada amb l'estat d'emergència sanitària del mes de març, i el
manteniment en gran mesura fins finals d'any de la modalitat de teletreball. Tot i que amb
la tornada parcial al treball presencial s'ha rebut alguna petició de kits d'exganxines.
Més informació: Web Programa A+S
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