Elements de comunicació
Indicador/s de seguiment
El 65% de les dependències i districtes assenyalen que utilitzen
sempre paper reciclat, i un 25% ho fan gairebé sempre.
S’han editat 8.797 banderoles, un 98% en polipropilè monomaterial,
més fàcilment reciclable.
Respecte a tipus d'elements, de les 12 respostes obtingudes es conclou que principalment s’han
produït díptics i tríptics o bé pòsters i cartells,
En el conjunt de respostes obtingudes, l'ús de paper reciclat avança i es consolida: en el 65% i el
25% dels casos l’ús de paper reciclat s'estableix sempre o gairebé sempre.
Pel que fa als elements de comunicació a la via pública, es conclou que d'una banda els elements
majoritaris són les banderoles estàndard (8.797) de polipropilè (98%). Respecte als opis en
cap cas s'ha utilitzat paper sense alguna garantia de qualitat ambiental: pels opis el paper
habitual ha estat el certificat PEFC mentre que pels opis de quiosc sempre ha estat paper reciclat.

Plecs ambientalitzats 2020
Òrgan
contractant
Gerència de
Recursos

Contracte/s
Contracte mixt de
subministraments i serveis
que té per objecte la
producció gràfica, el
manipulat, l'embalatge, el
transport i el lliurament dels
productes de difusió per a
les diferents campanyes i
accions de comunicació
que siguin encarregades
per l'Ajuntament de
Barcelona

Criteris ambientals
Requisits ambientals
Impressió en paper de fibra ecològica /
reciclada 100%
Bones pràctiques ambientals: en general i
en concret en ús de tintes i trames i en
gestió de residus d'impressió
Criteris de valoració
Vehicles baixes emissions
Impressió tintes H-UV

(per diverses direccions de
serveis i gerències)
Institut de Cultura
de Barcelona

Producció i
subministrament dels
diferents elements de
comunicació i publicitat de
la campanya de
comunicació de les Festes

Requisits ambientals
Impressió en paper reciclat; sinó amb
garanties de procedència d'explotació
forestal sostenible
Annex amb indicació de característiques
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Òrgan
contractant

Contracte/s
de La Mercè 2020

Criteris ambientals
tècniques (també ambientalment
rellevants) dels diferents materials a
produir: programa, desplegable, dossier,
banderoles, opis, etc.
Criteris de valoració
Presentació d'un catàleg de materials:
amb indicació de característiques
tècniques, també ambientalment
rellevants.

Reptes i objectius pel 2021
▪

Fomentar l’aplicació dels criteris de qualitat ambiental i d’economia circular per a elements
publicitaris i de comunicació del contracte general de la Direcció de Comunicació (Gerència de
Recursos) a altres contractes de l’Ajuntament.

▪

Millorar el seguiment del compliment de l’ús de banderoles de monomaterial (diferent del PVC)
més fàcilment reciclable.

▪

Estendre el compliment de la instrucció a través d’accions / sessions informatives.

Més informació:
-

Apartat sobre elements de comunicació del web del Programa A+S

-

Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de
comunicació

-

Annex I. Elements de comunicació
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Annex I. Elements de comunicació
El seguiment de la Instrucció tècnica de sostenibilitat en els elements de comunicació s’ha realitzat
mitjançant un qüestionari que recull informació qualitativa sobre els criteris de sostenibilitat a l’hora
de contractar la producció i/o impressió d’elements de comunicació. S'ha comptat amb la
col·laboració de la Direcció de Comunicació, que ha centralitzat l'enviament als responsables de
comunicació de districtes i altres dependències municipals i la recopilació de respostes.
Donada la particularitat d'aquest 2020, enguany a l'enviament s'indica que qualsevol aspecte
rellevant que es cregui que s'ha d'assenyalar en relació amb l'impacte de l'emergència sanitària
s'incorporarà en un apartat final de comentaris.
S’han rebut 12 respostes: 7 dels districtes i 5 d'altres dependències municipals (inclosa la mateixa
Direcció de Comunicació pels elements de comunicació a via pública).
En general en el conjunt de respostes la tendència quant a tipus d'elements de producció segueix
essent majoritària per díptics/tríptics així com pòsters/cartells, però amb menor freqüència aquest
2020 (creixen les opcions cap i poca), tot i que només en 1 cas hi ha un comentari explícit a què la
producció impresa s'ha reduït al mínim vinculat a feines concretes i urgents.

Pel que fa a la producció en paper reciclat, assenyalar que pels elements majoritaris
(díptics/trístics i pòsters/cartells) s'assoleixen nivells >60% i del 80% respectivament, i en ambdós
casos del 100% per sempre o gairebé sempre. Per contra casos en què mai es demana la
producció en paper reciclat s'esmenta només en elements de producció minoritària i es situa en
nivells similars o lleugerament superiors als anys anteriors. En general, però, es pot dir que la
producció en paper reciclat creix.
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S’ha preguntat també sobre l’aplicació d’altres criteris ambientals inclosos a la Instrucció tècnica
de sostenibilitat en els elements de comunicació. Les respostes suggereixen el mateix que els
anys anteriors: els criteris més aplicats són l’aprofitament màxim del paper (formats estàndards,
nombre de pàgines i gramatge) i l’ajust del tiratge de còpies, el criteri menys aplicat seria la
incorporació d'informació ambiental, mentre que enguany sembla créixer el criteri per tipus de
tintes.

Elements de comunicació a la via pública
El qüestionari de recollida d'informació sobre els elements de comunicació a la via pública posa el
focus en 2 tipus d'elements: d'una banda banderoles, torretes i vinils i de l'altra opis. Val a dir que
de les respostes s'observa que la producció ha estat molt centralitzada (99%) a través de la
Direcció de Serveis de Comunicació, tant en el cas de les banderoles com dels opis.
Pel que fa als primers, es confirma que majoritàriament es produeixen banderoles estàndard
(8797 unitats) i molt majoritàriament (98%) de polipropilè.

Pel que fa als opis, el paper habitual és
certificat PEFC, mentre que pels opis de
quiosc per contra és el paper 100% reciclat.
En qualsevol cas mai s'utilitza paper sense
alguna garantia de qualitat ambiental.
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