Esdeveniments
Indicador/s de seguiment
1.004.500 gots reutilitzables a les guinguetes de les platges, les festes
de la Mercè, Gràcia, Sants, la Barceloneta, Poblesec, Sarrià, i a les
instal·lacions de BSM

L’any 2018 s’ha implementat l’ús de gots reutilitzables amb sistema de retorn a les guinguetes
de les platges per a les consumicions per endur, estalviant així uns 120.000 gots d’un sol ús
durant la temporada de platges.
Durant la celebració de les festes majors de Gràcia, Sants, la Barceloneta, Poblesec i Sarrià
de 2018 s’han utilitzat prop de 162.000 gots reutilitzables. A les Festes de la Mercè el got
retornable s’ha implantat a les barres de Maria Cristina, les barres de platges, a les zones de
foodtrucks, al Palauet Albèniz i al Moll de la Fusta. En total s’han utilitzat uns 98.000 gots
reutilitzables i s’han estalviat uns 150.000 gots d’un sol ús.
A les instal·lacions de Barcelona Serveis Municipals (BSM) s’han utilitzat 650.000 gots
reutilitzables durant l’any 2018, sense tenir en compte el Fòrum (422.000 a l’Anella Olímpica,
142.000 al Tibidabo i 86.000 al Zoo).
A més, l’Institut Barcelona Esports ha començat a substituir les ampolles d’aigua per gots de paper
en algunes curses com la Cursa dels Bombers, la Cursa de la Mercè i la Cursa dels Nassos.
D’aquesta manera, es calcula que l’any 2018 s’han estalviat unes 64.000 ampolles de plàstic
d’un sòl ús.

Plecs ambientalitzats
Òrgan
contractant
Institut de
Cultura de
Barcelona

Contracte/s
Gestió i explotació del servei
de restauració del MAC
Festival en el marc de les
Festes de la Mercè 2018

Criteris ambientals
S’estableix que només es podrà
servir begudes en gots reciclables i
retornables.

Servei de barres per a
l’avinguda Maria Cristina a
les Festes de la Mercè 2018
Institut de
Cultura de
Barcelona

Producció dels diferents
elements de comunicació i
publicitat del Grec 2018

El paper haurà de ser reciclat. Quan
per motius tècnics no sigui adequat,
es requerirà l’ús de paper no reciclat
amb un mínim del 50% de fibres
provinents d’explotacions forestals
sostenibles o fibra recuperada.
El material per a la producció de
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banderoles, lones i roll-up serà el
polipropilè monomaterial (sense
PVC). El fil per als cosits també serà
de polipropilè.
Com a criteri d’adjudicació es valora
la utilització de materials plàstics amb
major percentatge de plàstic reciclat.
Institut Barcelona
Esports

L’IBE realitzarà un procés de selecció
dels productes que conté la bossa del
corredor descartant aquells que
estiguin en contradicció amb els
valors esportius o amb els valors
relacionats amb la sostenibilitat de la
cursa. En aquest sentit, s’atorgaran 0
punts als productes que no concordin
amb els valors esportius i de
sostenibilitat de la cursa.

Secretaria tècnica esportiva
per a les edicions 2018-2020
de la Cursa de la Mercè

Es valora el projecte
d’ambientalització de la fira del
corredor.
Gerència de
Presidència i
Economia

Organització i assistència
tècnica de la I Fira de
Contractació Pública de
l’Ajuntament de Barcelona

Aquest contracte estableix criteris ambientals
sobre la gestió general de l’esdeveniment, el
disseny i producció dels espais de la fira, els
elements de comunicació i marxandatge, el
vestuari del personal d’atenció, entre
d’altres. Destaquen els següents criteris:
L’empresa haurà de presentar un Pla
d’ambientalització de l’esdeveniment i
posteriorment a la celebració
d’aquest, haurà de lliurar un informe
ambiental amb els resultats
ambientals de l’esdeveniment.
Es valora l’establiment d’un punt on
les visitants puguin informar-se i
compensar les emissions de CO2
associades al seu desplaçament.

Reptes i objectius pel 2019
 Elaborar un pla d’ambientalització per a les principals festes o esdeveniments (Mercè, Grec,
festes de Districtes...) organitzades per l’Ajuntament.

Més informació:
- Apartat sobre esdeveniments del web del Programa A+S
- Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments
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