Prevenció de residus i foment
economia circular
Indicadors de seguiment
Veure l’apartat prevenció de residus i foment de l’economia circular de l’Informe seguiment
ambienalització interna 2017. Durant el 2018 no s’han generat nous indicadors de seguiment dels
residus generats i de la recollida selectiva als edificis municipals. No serà fins el 2020 que es
tornarà a repetir l’Estudi de Brossa a edificis municipals.
Més informació:
-

Web Programa A+S

Actuacions realitzades
Repartiment d’ecopapereres i safates per a
la reutilització del paper
Des del Programa A+S es distribueixen
ecopapereres (d’ús individual) per a facilitar la
recollida selectiva dels residus de paper
d’oficina i també safates per a la reutilització
del paper imprès per una cara.
Impuls de l’economia circular contra la factura digital
El mes de juny l’Ajuntament de Barcelona, Pangea i
eReuse.org signen un conveni de cessió de dispositius
tecnològics en desús al circuit eReuse.org per fomentar la
seva actualització i reutilització. Concretament, Alencop s’ha
encarregat de la recollida, transport i restauració de 360
ordinadors i 90 monitors de l’IMI per reciclar-los, allargar-ne la
vida útil, reduir l’impacte ambiental i cedir-los a entitats socials
i col·lectius vulnerables.
Donació de mobiliari del "Mobile World Congress"
A l’estiu el servei Pont Solidari de Banc de Recursos reparteix,
a 11 entitats socials, mobiliari procedent del "Mobile World
Congress" (26/02 a 1/03). El projecte “MWC Donation Room"
té com a objectiu reduir la petjada de carboni del congrés de
telefonia mòbil apostant per la reutilització i el reciclatge de
materials i equipaments mitjançant la donació d’aquests a
entitats socials.
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Premi Rezero pels gots retornables en platges
El mes de novembre, l'Ajuntament rep el premi #Rezero en la
categoria d'Administració Local per la reducció de gots d'un
sol ús a 15 guinguetes de platges durant l’estiu. El sistema de
dipòsit, devolució i retorn implantat ha suposat un estalvi de
més de 120.000 gots d'un sol ús. La iniciativa se suma al
sistema consolidat del got retornable de les Festes Majors.
Durant el 2018 la recollida de residus a terra a tots els espais
de les Festes de la Mercè es van reduir entre un 50% i un
66% aproximadament gràcies a l’ús del got reutilitzable.
Inici de l’eliminació dels gots de plàstic d’un sol ús
El mes de desembre l’Ajuntament inicia el procés d'aprovació
d'una nova instrucció als serveis: la Instrucció d'Alcaldia en
relació a l'aigua envasada i l'ús de gots de plàstic - i altres
elements de plàstic- d'un sol ús en les dependències i
serveis municipals. La iniciativa vol esdevenir un exemple per
reduir al màxim els productes d'un sol ús i avançar-se al 2020,
la data prevista pel Congrés de Diputats on estaran aprovats els
canvis legislatius que prohibiran la comercialització de plats,
gots, canyetes i altres objectes d’un sol ús.

Objectius i compromisos pel 2019


Garantir el compliment estricte dels criteris ambientals establerts en el contracte de neteja i
recollida selectiva de residus en els edificis municipals per assolir una recollida selectiva
interna de residus del 75%.



Comunicar els resultats de les actuacions municipals consolidades envers la prevenció i la
gestió dels residus per fomentar l’economia circular i allargar la vida dels materials emprats
entre treballadors i treballadores.



Ambientalitzar els principals esdeveniments i festes de la ciutat mitjançant la generalització de
l'ús de gots reutilitzables.



Eliminar gots, vaixella i envasos de plàstic i d'un sol ús en fonts, màquines de vending intern i
en càtering contractat. Establir una normativa interna per la reducció de gots d’un sol ús en
edificis municipals.



Ús de materials reciclats i més sostenibles en els elements de comunicació.

Antecedents


Des del 2004, cada 4 anys, es realitza una auditoria de residus per quantificar la generació de
les fraccions de paper/cartró, vidre, envasos lleugers, matèria orgànica i resta.



Pla de prevenció de residus de Barcelona (2012-2020)



Web Estratègia Residu Zero
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L’any 2008 es va dur a terme una campanya de comunicació ambiental “A l’Ajuntament com a
casa” per tal de sensibilitzar i conscienciar als treballadors i treballadores sobre la importància
d’aprofitar els recursos naturals de manera racional i consolidar hàbits sostenibles en relació a
la generació de residus.

Més informació:
-

Web Programa A+S

-

Notícia: Prohibició dels plats, gots i coberts de plàstic d'un sol ús a partir de l'1 de gener del
2020

-

Notícia: Tres iniciatives catalanes guanyen al Premi Europeu de Prevenció de Residus

-

Notícia: Un estiu més sostenible amb gots retornables

-

Notícia: L'Estratègia Residu Zero de Barcelona arriba a les platges

-

Notícia: Economia circular, social i solidària amb aparells informàtics recuperats

-

Notícia: Festes més sostenibles amb gots retornables

-

Notícia: Donació de mobiliari del Mobile World Congress

-

Notícia: Premi #Rezero per eliminar gots de plàstic d’un sol ús a les platges

-

Notícia: Dues noves instruccions en procés d’aprovació/actualització
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