2.8. Paper
Indicador/s de seguiment
89% és paper reciclat

El 89% del paper d’oficina utilitzat en les dependències i districtes de l’Ajuntament de Barcelona
durant el 2017 és paper reciclat. 16 dependències i districtes presenten un consum de paper
reciclat superior al 80%. Pel que fa al consum total, tant del reciclat com el de fibra verge, s’observa
certa estabilitat respecte l’any 2016.

Plecs ambientalitzats
2.8.1.1.1 Òrgan
contractant
2.8.1.1.4 Ajuntament
de
Barcelona

2.8.1.1.2 Contracte/s
▪ Adhesió a l’Acord Marc
per al subministrament de
paper per a impressió i
escriptura de la
Generalitat de Catalunya

2.8.1.1.3 Criteris ambientals
El contingut en fibra reciclada del
paper reciclat haurà de ser del
100% i s’haurà de certificar.
Almenys el 50% de les fibres del
paper no reciclat hauran de
provenir de boscos de gestió
forestal sostenible i s’haurà
d’acreditar amb el certificat FSC,
PEFC o equivalent.

Reptes i objectius pel 2018
▪ Pla de Contractació Pública Sostenible: assolir un ús de paper reciclat superior al 90% per al
conjunt de l’Ajuntament i garantir que cap àrea ni districte estigui per sota del 75%.

Més informació:
-

Apartat sobre Paper de la Web del Programa A+S

-

Annex III. Paper
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Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper
És obligatòria l'adquisició i demanda de paper 100% reciclat.
Per tal d'assolir un 100% de consum de paper
reciclat a tots els serveis, la Instrucció manté
l'obligatorietat d'adquirir i demanar paper 100%
reciclat, i determina els criteris de garantia
tècnica (durabilitat i idoneïtat tècnica per a
impressió i fotocòpia) que aquest ha de complir.
Com a criteri valorable estableix l'exclusió o
limitació d'ús de substàncies químiques en la
producció del paper.

Antecedents
La introducció de criteris sostenibilitat en la compra i el consum de paper va ser una de les primeres
actuacions d'ambientalització interna que es van portar a terme a l'Ajuntament de Barcelona.
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Annex III. Paper
Les dades obtingudes sobre el consum de paper reciclat i de fibra verge de les dependències de
l’Ajuntament de Barcelona, mostren que totes les dependències consumeixen un 50% o més del
paper DIN A4 d’oficina d’origen reciclat. Cinc d’elles mantenen el 100% de consum de paper reciclat:
Districte de Sants-Montjuïc, Gràcia (99%), Gerència Municipal, Ecologia Urbana i Recursos Humans
i Organització; a les que se suma el Districte de Nou Barris, Les Corts i Ciutat Vella.
També cal destacar l’augment del percentatge de paper reciclat del Districte de Sant Andreu i
l’Eixample, així com les gerències de Seguretat i Prevenció 2 i Presidència i Economia3, que han
assolit un percentatge igual o superior al 80%.

2

El percentatge de paper reciclat del 2016 de la Gerència de Seguretat i Prevenció s’ha modificat degut a
l’actualització de les dades.
3
El consum de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació està inclòs en el consum de la Gerència de
Presidència i Economia.
Informe de sostenibilitat 2017
72

Pel que fa als consums totals de paper per dependència, destaca la reducció del 68,8% del consum
del Districte de Nou Barris, així com del Districte de l’Eixample (25,4%), Les Corts (14,0%) i la
Gerència de Recursos 4 (14,2%). Tot i això destaca l’augment del consum del Districte de Sant
Andreu (102,0%), la Gerència de Drets Socials (52,0%) i el Districte d’Horta-Guinardó (50,3%).
L’augment del 134,3% de la Gerència de Presidència i Economia s’explica perquè s’ha inclòs el
consum de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació.

4

Amb l’objectiu de poder analitzar l’evolució respecte l’any 2016, el consum de la Gerència de Recursos inclou
el consum de la Gerència Municipal i les gerències de Recursos Humans i Organització, i Drets de Ciutadania,
Participació i Transparència.
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Durant el 2017 el consum total de paper ha sigut de 48.783 paquets de 500 fulls, de manera que es
mantenen els nivells de consum dels darrers anys.

Finalment, cal destacar l’assoliment de l’ús de paper reciclat del 89% per l’any 2017. Aquest
percentatge assoleix el màxim històric, superant significativament els percentatges dels dos darrers
anys.
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