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Introducció 

Des del 2009, des del Programa Ajuntament + Sostenible s’elabora l'Informe de la compra 
responsable de paper a les diferents dependències municipals.  

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 i, 
actualment, cal continuar treballant per minimitzar els impactes ambientals derivats de la producció 
del paper que consumeix per fer les funcions dels serveis municipals. 

Per tal d'assolir un 100% de consum de paper reciclat a tots els serveis, la Instrucció tècnica per a 
l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper (2015) estableix 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. 

Com a resultat de la JornadA+S l’any 2017, l’Ajuntament va adquirir compromisos ambientals 
respecte a la compra i l’ús de diferents productes, entre ells el paper:  

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% 

A continuació es presenten les dades de consum de paper per dependències de l’Ajuntament en 
els darrers 4 anys (2017 – 2020), els materials de suport que s’ofereixen des del Programa A+S al 
conjunt de les dependències i organismes municipals, i les dades d’evolució del consum de paper 
des de l’any 2009.  

La situació excepcional de l'any 2020 ha comportat, com veurem, canvis significatius en el consum 
de paper, que a priori podrien repercutir de forma diferenciada en els dos tipus de paper consumit 
(reciclat i no reciclat). Si bé en detall potser que hagi estat així en determinades dependències, de 
forma general el compromís del 90% d'ús de paper reciclat per al conjunt de l’Ajuntament s'ha 
mantingut, con ve essent així des de l’any 2018.  

Les dades obtingudes sobre el consum de paper reciclat i de fibra verge de les dependències de 
l’Ajuntament de Barcelona, mostren que pel conjunt de dependències municipals el consum de 
paper reciclat es manté en el 93%, invariable des del 2018.  

El consum total de paper, que ja duia 2 anys consecutius reduint-se (2019-18: -4%; 2018-17: -6%), 
ha caigut un 42% respecte l'any 2019.  

 

 

 
  

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_paper_maq_67259.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_paper_maq_67259.pdf
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Consum de paper per dependències 

Per dependències s'incrementa el nombre que assoleixen el 100% de consum del paper reciclat: a 
les mateixes de l'any anterior (Gerències de Recursos Humans i Organització, d’Ecologia Urbana, 
de Cultura, Educació, Ciència i Comunicació, de Drets i Ciutadania1, de Drets Socials, i la Gerència 
Municipal, així com els Districtes de l’Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts i Nou Barris) s'afegeix el 
Districte Horta-Guinardó.  

 

 

 
1 * per anys anteriors fins 2019, les dades es recollien com a Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
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Assenyalar que dues dependències (Gerència de Seguretat i Prevenció i Districte Ciutat-Vella) 
assoleixen un 99%. A la resta de dependències el consum de paper reciclat ha retrocedit en 
proporció diferent, d'entre les què només 1 es situa clarament per sota del 75%.    

Pel que fa al consum total de paper per dependència, la gran majoria mostren una reducció 
important del consum. Assenyalar que les dades de "consum" corresponen al volum de paper 
comandat o comprat, sense ajustar segons estoc previ o final, cosa que en podria explicar algun 
"comportament" atípic en situacions excepcionals com la del 2020.   
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Materials de suport per l’estalvi de paper 

Des del Programa Ajuntament + Sostenible s’editen diferents materials de suport a l’ambientalització 
interna de l’Ajuntament de Barcelona.  

Estan disponibles els següents materials de 
suport per facilitar l’estalvi i la reutilització de 
paper en el lloc de treball: 

• 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.   

  

mailto:ajuntamentsostenible@bcn.cat
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Evolució del consum de paper 2009 - 2020 

Des de l’any 2009 el consum de paper a l’Ajuntament de Barcelona es va reduint, de manera 
accentuada fins a l’any 2012, pateix un lleuger repunt els anys següents, mostrant de nou una 
tendència a la baixa des de 2018.  

Aquest 2020 el consum total de paper ha caigut de forma dràstica: 25.547 paquets de 500 fulls que 
correspon a un 58% del consum de l'any anterior. 

 

Finalment, assenyalar que l’ús de paper reciclat es manté inalterat en el màxim històric del 93%, 
assolit l’any 2018.  

 

 

El compromís d’assolir un ús de paper reciclat superior al 90% per al conjunt de l’Ajuntament 
es compleix des de l’any 2018.  
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