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Qüestions plantejades pels nois i noies que van participar 
l'abril de 2008 en la XIII Audiència Pública de Barcelona: 

1. Col·locar un enllumenat públic més eficient i millorar-lo 
amb fotosensors, canviar les bombetes velles per altres 
de baix consum, no encendre tan aviat les bombetes de 
Nadal i disminuir la potència de la il·luminació nadalenca. 

2. No malbaratar aigua en les fonts públiques i fer-la servir 
per a regar parcs i jardins. Posar menys gespa als parcs 
públics i regar aquests amb aigua freàtica. 

3. Utilitzar i instal·lar energies renovables en tots els edificis 
públics (plaques solars tèrmiques i plaques fotovoltaiques, 
energia eòlica, etc.). 

4. Crear més zones verdes a la ciutat i protegir d'una manera 
especial el Parc de Collserola. 

5. Posar més contenidors de reciclatge i més punts verds, i 
ampliar-ne l'horari. 

6. Fer servir paper ecològic en les cartes o propaganda de 
l'Ajuntament. 
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L'ENLLUMENAT PÚBLIC I EL DE NADAL 
 
 

Proposta de l'Audiència Pública 
"Col·locar un enllumenat públic més eficient i millorar-lo amb 
fotosensors; canviar les bombetes velles per altres de baix consum; no 
encendre tan aviat les bombetes de Nadal i disminuir la potència de la 
il·luminació nadalenca" 

 
 

L'enllumenat públic és un servei fonamental a les ciutats. El fet 
que estigui en bon estat i tingui un bon manteniment garanteix la 
comoditat i la seguretat de les persones, a més de facilitar les 
relacions humanes. 

Els elements ornamentals, com la il·luminació de Nadal o el de les 
fonts públiques, per exemple, també aporten uns beneficis estètics 
que milloren la ciutat i fan que els espais públics siguin més 
agradables per als ciutadans i els visitants. 

 
Les làmpades de l'enllumenat públic 

El consum de l’enllumenat públic s'ha anat reduint durant els 
darrers anys gràcies a la progressiva substitució de les làmpades 
de vapor de mercuri per les de vapor de sodi d’alta pressió o 
d’halogenurs metàl·lics. Aquestes làmpades són més eficients, és 
a dir, fan la mateixa llum (capacitat lumínica) amb un consum 
d'energia molt menor. La millora de l'estalvi també s’aconsegueix 
perquè les làmpades distribueixen millor la llum. 

A Barcelona hi ha actualment més de 156.541 lluminàries. 
L'enllumenat públic va tenir un consum, l'any 2009, de 99,4 GWh 
(1 GWh = 1.000 MWh = 1.000.000 kWh).  
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L'estalvi energètic que s'ha aconseguit amb les mesures aplicades 
equival al consum d'uns 1.500 habitatges durant tot un any i ha 
representat estalviar l’emissió a l'atmosfera de més de 400 tones 
equivalents de CO2. 

 
El manteniment de l'enllumenat 

L’enllumenat públic de Barcelona es controla mitjançant un sistema 
complex d’equips interconnectats via ràdio, cosa que permet fer un 
seguiment constant i continuat del funcionament i de les avaries 
que es produeixen. Aquest sistema incorpora programes 
informàtics i elements tecnològics que augmenten l’eficiència 
energètica i la reducció del consum. 

Així, a més de substituir les bombetes dels fanals de l'espai públic 
per altres de més eficients amb un consum menor, l'Ajuntament ha 
realitzat altres actuacions com: 

 Instal·lar sistemes de control centralitzat que faciliten el 
manteniment i la detecció immediata de les avaries. 

 Instal·lar quadres de comandament equipats amb sistemes de 
reducció del flux lumínic. 

 Implantar un nou sistema de control de lluminositat adaptat als 
canvis de llum que es produeixen durant el dia i durant les 
diferents estacions de l'any. 

 
La il·luminació de Nadal 

Barcelona és una ciutat pionera pel que fa a adoptar mesures 
d’estalvi energètic relacionades amb la il·luminació nadalenca, ja 
que des de 1997 disposa d’una legislació específica sobre aquesta 
qüestió. 

Globalment, el consum, la potència instal·lada i la despesa 
econòmica s’han reduït en més d’un 50% des de l’any 2000, i en 
un 70% des del 1996, gràcies a la utilització de materials més 
eficients, com fils lluminosos i minilàmpades d’alta eficiència. Cal 
tenir en compte que la normativa prohibeix les bombetes 
d’incandescència superiors a 10 W. 
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LES AIGÜES DEL SUBSÒL  
I EL VERD URBÀ 
 
 

Proposta de l’Audiència Pública 
"No malbaratar aigua en les fonts públiques i fer-la servir per a regar 
parcs i jardins. Posar menys gespa als parcs públics i regar-los amb 
aigua freàtica" 

 
 

Les ciutats intervenen d’una manera decisiva en el cicle natural de 
l’aigua. La gestió responsable d'aquest recurs ha de ser, per tant, 
un objectiu fonamental, sobretot en un territori com el mediterrani 
on els recursos hídrics són un bé molt preuat. 

 
El consum d'aigua de les fonts 

A Barcelona hi ha 1.563 fonts públiques i 221 fonts ornamentals. 

Totes les fonts públiques d’aigua de boca disposen de polsador per 
a regular el consum i evitar les pèrdues. 

Les fonts ornamentals reben l'aigua de la xarxa de la ciutat, si bé 
algunes ja funcionen amb aigua que procedeix del subsòl 
(freàtiques i mines). Entre els anys 1999 i 2007, el consum es va 
reduir més d’un 30%. 

Les fonts ornamentals són el segon consumidor d’aigües freàtiques 
o del subsòl a Barcelona. L’any 2007, van utilitzar més de 
168.000 m3. Des de l’any 1999, el consum ha superat els 1,4 
milions de m3, amb fluctuacions anuals que tenen a veure amb les 
oscil·lacions naturals del nivell freàtic. 
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Per a reduir el consum, s'han equipat amb electrovàlvules 
reguladores de cabal i temps i elements de depuració, així com 
bombes i elements mecànics que recirculen l'aigua. 

 
Quin volum d'aigua -total i del subsòl- han consumit les fonts en els 

darrers anys (1999-2007) 

 Consum total d'aigua 
m3 

Consum d'aigua freàtica 
m3 

1999 1.497.470 161.370 
2000 1.492.376 140.248 
2001 1.495.922 164.276 
2002 1.353.232 147.690 
2003 1.053.651 170.892 
2004 911.883 179.013 
2005 917.871 151.695 
2006 994.001 147.847 
2007 1.121.153 168.173 

 

L'aprofitament de l'aigua freàtica a Barcelona 

L’any 1998, l’Ajuntament va iniciar el Pla per a l’aprofitament de 
l’aigua del subsòl de Barcelona, amb l’objectiu de fer ús de la gran 
riquesa d’aigües freàtiques de la ciutat. 

Actualment, es fan servir uns 700.000 m3 anuals d'aigua d'origen 
freàtic (una illa de l'Eixample, per exemple, té un volum aproximat 
d'uns 300.000 m3). El sostre d’aprofitament es calcula en uns 
1.400.000 m3, un 100% més.  
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Evolució del consum d'aigua freàtica que tenen els serveis municipals  
(totals i per dependències, 1999-2006) 
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El reg dels espais verds i de l'arbrat viari 

Des de l’any 2001, Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona té 
implantat un sistema de manteniment de les zones verdes 
públiques i de l’arbrat viari que incorpora diverses mesures per a 
reduir el consum d'aigua: programació del reg, instal·lació de 
sensors de pluja i control de les pèrdues, entre d'altres. La 
superfície verda amb sistemes de reg automatitzat és del 56%.  

Els espais verds són un dels principals consumidors d'aigua a 
Barcelona. Actualment es reguen amb aigua freàtica prop de 50 ha 
de jardins (500.000 m2) i els arbres de nova plantació. Això 
representa 245.000 m3 anuals. Ara bé, tot i que la superfície verda 
urbana i el nombre d’arbres ha anat augmentant, el consum 
d'aigua s'ha aconseguit reduir progressivament gràcies a les 
mesures aplicades. 

La superfície verda amb sistemes de reg automatitzat és del 56%. 
S'està provant, a més, al Parc Central de Nou Barris, un programa 
de reg que, a més de detectar els problemes en la xarxa, és capaç 
d'actuar per solucionar-los i comunicar al centre de control central 
com està l'avaria. L'any 2009 s'estendrà en una part del sistema 
de reg automatitzat. 

 
Les espècies vegetals utilitzades 

Una altra de les mesures per a reduir el consum d'aigua dels espais 
verds és la utilització d'espècies vegetals ben adaptades al clima 
mediterrani i amb unes necessitats hídriques reduïdes. 

Concretament, amb relació al tema de les gespes, l'Ajuntament va 
engegar l’any 2005 el projecte “Gespa més sostenible”, per a 
trobar les espècies capaces de viure amb menys aigua, les que 
calgués segar menys i les més resistents a les trepitjades. Aquest 
treball de recerca ha permès identificar les espècies amb un millor 
comportament pel que fa al consum d'aigua. Són les següents: 
Paspalum vaginatum “Sea spray”, Cynodon dactylon “Princes77”, 
“Riviera” i “Prima”, Zoysia japonica “Toro” , barreja de Festuca 
arundinacea “ Scorpio” i “Grande” + Ray-grass anglès “Capri” i 
“Esquire” + Cynodon dactylon “Prima”. 
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LES ENERGIES RENOVABLES  
ALS EDIFICIS PÚBLICS 
 
 

Proposta de l’Audiència Pública 
"Utilitzar i instal·lar energies renovables a tots els edificis públics 
(plaques solars tèrmiques i plaques fotovoltaiques, energia eòlica, 
etc.)" 

 

 

Les ciutats són uns sistemes que consumeixen molta energia. 
Només a Europa, gasten un 75% de l’energia quan només 
representen una superfície inferior al 10%. 

Les fonts d'energia renovables -solar, eòlica, biomassa, 
geotèrmica...- ajuden a reduir la dependència dels combustibles 
fòssils -petroli, carbó, gas natural- i, per tant, a reduir les emissions 
de gasos d'efecte d’hivernacle. 

 
L'energia solar fotovoltaica 

L'energia fotovoltaica aprofita la llum del Sol per a obtenir 
electricitat per mitjà de les plaques solars equipades amb cèl·lules 
fotovoltaiques. 

Des de l'any 2000, l'Ajuntament de Barcelona ha equipat diversos 
edificis públics amb instal·lacions fotovoltaiques. N'hi ha 35 en 
funcionament. Les dades actuals són les següents: 

 Superfície de plaques solars fotovoltaiques  7.900 m2 
 Potència instal·lada     963 kWp 
 Energia produïda estimada   1.154.500 kWh/any 
 Estalvi d'emissions de CO2 estimades  123,8 tones 
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Barcelona té una de les instal·lacions fotovoltaiques més 
representatives, la pèrgola del Fòrum, situada sobre l'Escola de 
Vela i en funcionament des d’abril de 2004. La segona fase de 
l'actuació, també una pèrgola, estarà en funcionament a partir de 
juliol de 2008. 
 

Instal·lacions solars fotovoltaiques en edificis municipals a Barcelona 
  Sup. de 

captació 
m² 

Potència 
instal·lada 

(kWp) 

Energia 
estimada 
(kWh/any 

Estalvi 
t CO2 
anual 

Posada 
en 

servei 
1. Àrea de Medi Ambient 42,00 5,25 5.775 0,62 2007 
2. Centre Educatiu Masia de 

Can Cadena 

67,80 8,37 8.812 0,94 2007 

3. Centre Cívic del Carmel 58,64 7,70 8.724 0,94 2007 
4. Biblioteca Illa Philips 198,00 25,20 25.895 2,78 2007 
5. Pèrgola del Bon Pastor 813,00 107,80 113.518 12,17 2007 
6. Centre Cívic Parc Sandaru 138,00 17,64 20.187 2,16 2007 
7. Centre Social Anníbal i el 

Sortidor 

140,70 17,36 19.290 2,07 2007 

8. Casal de Gent Gran de 
Navas 

50,30 6,20 7.172 0,77 2007 

9. Seu del Districte de les 
Corts 

23,50 2,88 3.375 0,36 2007 

10. Centre Cívic Casa Elizalde 39,50 4,80 4.507 0,48 2007 
11. Centre Cívic Vázquez 

Montalbán 

173,60 22,68 29.153 3,13 2007 

12. Escola d'Adults 
Barceloneta 

61,00 7,68 9.003 0,97 2007 

13. Biblioteca Vapor Vell 193,00 12,50 34.759 3,73 2007 
14. Casal de Gent Gran de la 

Vall d'Hebron 

115,00 13,44 15.768 1,69 2007 

15. Biblioteca Municipal Via 
Favència 

43,20 5,40 5.940 0,64 2007 

16. Casal del Consell de la 
Joventut - Edifici Osi 

44,36 5,80 7.123 0,76 2007 

17. Escola Bressol Sant Medir 102,00 12,96 10.735 1,15 2007 
18. Seu de l'Ajuntament de 

Barcelona - Edifici Nou 

293,50 39,52 40.000 4,29 2000 

19. Seu de l'Ajuntament de 
Barcelona - Edifici 
Novíssim 

352,00 45,69 53.000 5,68 2002 

20. Punt Verd Vallbona 467,00 57,60 65.000 6,97 2002 
21. CEIP Font d'en Fargas 37,80 5,10 6.270 0,67 2001 
22. CEIP Taber 230,39 30,09 34.000 3,64 2001 
23. CEIP Costa i Llobera 37,80 5,10 7.000 0,75 2002 
24. IES Narcís Monturiol 40,00 4,80 8.200 0,88 2003 
25. IES Bosc de Montjuïc 40,00 4,80 6.200 0,66 2003 
26. CEE M Pont del Dragó 40,00 4,80 6.270 0,67 2003 

http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=1&num=1
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=2&num=2
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=2&num=2
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=3&num=3
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=4&num=4
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=5&num=5
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=6&num=6
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=7&num=7
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=7&num=7
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=8&num=8
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=8&num=8
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=9&num=9
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=9&num=9
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=10&num=10
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=11&num=11
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=11&num=11
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=12&num=12
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=12&num=12
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=13&num=13
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=14&num=14
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=14&num=14
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=15&num=15
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=15&num=15
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=16&num=16
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=16&num=16
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=17&num=17
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=18&num=18
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=18&num=18
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=19&num=19
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=19&num=19
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=19&num=19
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=20&num=20
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=21&num=21
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=22&num=22
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=23&num=23
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=24&num=24
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=25&num=25
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=26&num=26
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27. IES M Joan Manel Zafra 47,00 5,94 6.230 0,67 2003 
28. IES M Ferran Tallada 40,00 4,80 6.300 0,68 2003 
29. IES M Serrat i Bonastre 25,00 2,88 3.830 0,41 2003 
30. IES M Anna Gironella de 

Mundet 

40,00 4,80 6.180 0,66 2003 

31. CEIP M Escola del Mar 40,00 4,80 5.760 0,62 2003 
32. Biblioteca Can Fabra 33,00 4,40 4.900 0,53 2003 
33. Parc Públic Interior Illa 

Padilla 

25,07 2,00 2.000 0,21 2004 

34. Fòrum Fase I - Escola de 
Vela 

3780,00 440,00 552.976 59,28 2004 

35. Mercat de la Barceloneta 102,00 12,96 10.735 1,15 2007 
  Total 7.974,16 963,74 1.154.587 123,78  

 
L'energia solar tèrmica 

L'energia tèrmica aprofita la llum del Sol per a escalfar aigua 
mitjançant captadors solars que tenen unes característiques 
diferents a les dels fotovoltaics. 

La instal·lació d'energia tèrmica als edificis de Barcelona, siguin 
públics o privats, està regulada per una llei municipal aprovada 
l'any 1999, l'Ordenança solar tèrmica, la primera d’aquest tipus 
que es va aprovar en una gran ciutat d’Europa. 

El nombre d'instal·lacions solars tèrmiques en funcionament és de 
51, amb una superfície de plaques de 3.100 m2, una energia 
produïda estimada de 2.480.000 kWh/any, i un estalvi d'emissions 
de CO2 estimades de 436 tones. 

El nombre de projectes és de 929, amb una superfície de captació 
total de 51.435 m2, distribuïda de la manera següent: 

 Habitatges     729 / 36.094 m2 
 Hotels      84 / 7.781 m2  
 Equipaments esportius    18 / 3.072 m2 
 Equipaments sanitaris    14 / 1.262 m2 
 Altres (escoles, oficines, etc.)  84 / 3.227 m2 

http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=27&num=27
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=28&num=28
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=29&num=29
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=30&num=30
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=30&num=30
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=31&num=31
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=32&num=32
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=33&num=33
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=33&num=33
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=34&num=34
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=34&num=34
http://www.canalsolar.com/fitxa.php?ed=35&num=35
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L'Ajuntament, mitjançant el Patronat Municipal de l'Habitatge 
(PMHB), també promou la implantació d'instal·lacions solars 
tèrmiques en edificis de protecció oficial de la ciutat, d'acord amb 
l'Ordenança solar tèrmica. Actualment, hi ha més de 30 edificis del 
PMHB que funcionen amb energia solar tèrmica, amb una 
superfície instal·lada superior a 3.200m2. 

 
Instal·lacions solars tèrmiques en edificis municipals a Barcelona 

  Superfície de 
captació (m2) 

Estalvi 
kWh/any 

Estalvi tones  
CO2 

Posada en 
servei 

1 Poliesportiu Bon Pastor 74 44.000 7,75 1999 
2 Escola Municipal Reina 

Violant 
13 10.400 1,83 1999 

3 Escola Bressol La Mar 10 8.000 1,41 1995 
4 Escola Bressol Bellmunt 10 8.000 1,41 1995 
5 Escola Bressol Pau 10 8.000 1,41 1995 
6 Escola Bressol L'Esquirol 10 8.000 1,41 1995 
7 Escola Bressol 

Chavorrillos 
10 8.000 1,41 1995 

8 Escola Bressol L'Esquirol 10 8.000 1,41 1995 
9 Escola Bressol Montserrat 10 8.000 1,41 1995 
10 Centre Cívic La Taixonera 17 13.600 2,39 2000 
11 Poliesportiu del Guinardó 102 81.600 14,36 2002 
12 Estadi Joan Serrahima 43 26.300 4,64 2003 
13 Piscines Bernat Picornell 334 369.400 65,02 2003 
14 Centre Municipal de Vela 76 48.200 8,50 2001 
15 Poliesportiu Municipal de 

la Creueta del Coll 
36 23.700 4,17 2001 

16 Vestidors Guàrdia Urbana 
Zona Franca 

45 30.000 5,28 2002 

 TOTAL 810 703.200 123,8  

 
L'energia eòlica 

Actualment, no hi ha cap instal·lació eòlica a Barcelona, ja que la 
ciutat no està ubicada en un territori amb vents que permetin 
aprofitar-los energèticament.  

Això no obstant, s'ha estudiat la possibilitat d'instal·lar-ne una al 
Port de Barcelona, i l'any 2006 es va instal·lar una torre de 
mesures de la velocitat del vent en un dels dics per a determinar el 
potencial de la zona. De moment, però, aquesta opció ha estat 
desestimada. 

 
Medi  Ambient 



Audiència Pública 2008  

Respostes de l'Àrea de Medi Ambient  [13]
   

 
LES ZONES VERDES A LA CIUTAT 
 
 

Proposta de l’Audiència Pública 
"Crear més zones verdes a la ciutat i protegir d'una manera especial el 
Parc de Collserola" 

 
 

L’arbrat viari, els parcs i els jardins espongen el teixit urbà, aporten 
una gran diversitat vegetal i animal, i apropen la natura als 
ciutadans. Els espais naturals milloren les condicions ambientals 
urbanes i aporten beneficis importants per a la salut física i 
psicològica de les persones, alhora que fomenten el contacte social 
i les activitats de lleure. 

 
Els espais verds de Barcelona 

S'entén per espais verds la suma dels parcs situats a l'interior de la 
ciutat (verd urbà), més les masses boscoses situades a la perifèria i 
que corresponen a la serra de Collserola (verd forestal).  

La superfície que ocupen els espais verds a Barcelona (verd 
forestal, més verd urbà) és actualment de 2.857 hectàrees (28,5 
milions de m2), 1.800 de les quals són de tipus forestal.  

 Verd total: 18 m2 per cada habitant.  
 Verd urbà: 6,6 m2/hab. 

La ciutat té uns 370.000 arbres que pertanyen a més de 150 
espècies vegetals diferents. Al carrer, n’hi ha 153.700, un 32% 
dels quals són plàtans (Platanus X hispanica) i un 12% lledoners 
(Celtis australis). 
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Altres espècies presents a l'espai viari són l'om (Ulmus minor), 
l'acàcia (Robinia pseudoacacia), l'acàcia del Japó (Sophora 
japonica), la troana (Ligustrum japonicum), el negundo (Acer 
negundo), la tipuana (Tipuana tipu), el brachychiton (Brachychiton 
acerifolius), el pollancre gavatx (Populus nigra italica) i la mèlia 
(Melia azederach), que representen el 32% del total. 

 

Evolució de la superfície verda a Barcelona 
(2002-2007) 

 
 

Des del 1994, Barcelona té un Catàleg d’Arbres d’Interès Local on 
es recullen tots els exemplars o plantacions que mereixen ser 
preservades per garantir-ne la conservació. 
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L'augment de la superfície d'espais verds 

La zona verda s’ha increment en els darrers anys amb la creació de 
nous espais i la recuperació d’alguns jardins històrics. L’objectiu 
municipal és millorar la interconnexió entre les diferents taques 
verdes de la ciutat -parcs, jardins, avingudes arbrades, parc 
forestal-, de manera que facin possible crear itineraris i corredors 
"verds" i definir una Anella Verda de Barcelona.  

En els propers anys de govern municipal, s’ha previst que la 
superfície verda de Barcelona s'incrementi en unes 20 hectàrees 
(200.000 m2). 
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EL RECICLATGE DELS RESIDUS 
 
 

Proposta de l’Audiència Pública 
"Posar més contenidors de reciclatge i més punts verds, i ampliar-ne 
l'horari" 

 
 

Fomentar la recollida selectiva de la brossa contribueix a reduir el 
volum de residus finals i a perllongar el cicle de vida de les 
matèries que encara poden ser útils. 

Els contenidors de reciclatge i els punts verds faciliten als 
ciutadans la separació selectiva dels residus i la disminució de 
l'impacte ambiental de les ciutats sobre el medi. 

 
La recollida selectiva i els contenidors de reciclatge 

El volum de residus recollits l’any 2007 a Barcelona va ser de 
849.071 tones. La brossa procedent dels habitatges representa 
tres quartes parts d'aquesta generació. 

La proporció dels residus recollits selectivament entre els anys 
2001 i 2007 ha augmentat del 13% al 33%. S’ha passat de 
recuperar uns 67 kg de residus per persona i any el 2001, a recollir 
selectivament més de 180 kg l’any 2006. 

A final del 2007 hi havia instal·lats 17.152 contenidors per a la 
recollida domiciliària, 10,7 per cada 1.000 habitants. El nombre de 
contenidors de recollida selectiva era de 7.097 (4,4 per cada 
1.000 habitants), mentre que l'any 2001 era de 6.263. 

També hi ha uns 160 contenidors adaptats a persones 
discapacitades. Estan fabricats amb un compost poliester format 
per resina i fibra de vidre. Alguns dels contenidors tenen un petit 
sobrerelleu en forma d’ampolla per als discapacitats visuals, que ha 
estat sotmès a la consideració de l’ONCE.  
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Evolució de la recollida selectiva, tones totals i per habitant (2001-2007) 
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Evolució de la recollida selectiva per fraccions (2001-2007) 
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La recollida als punts verds 

Els punts verds o deixalleries són instal·lacions on es poden portar 
tot tipus de residus per tal que siguin distribuïts a les plantes de 
tractament específic, per reciclar-los o per evitar que contaminin. 
S'encarreguen de la recepció i l'emmagatzematge selectiu dels 
residus municipals.  

Hi ha diversos tipus de punts verds. 

 Punt Verd de Zona. Actualment, n’hi ha vuit: Les Corts-
Pedralbes, Collserola, Vall d’Hebron, Sant Andreu, Vallbona, Vila 
Olímpica, Montjuïc i Fòrum. Estan oberts de dilluns a diumenge. 

 Punt Verd de Barri. Equipaments que compleixen totes les 
funcions pròpies dels punts verds fixos ja implantats, amb 
l'avantatge que, en ser més petits, són més a prop dels 
ciutadans i els eviten desplaçaments. N'hi ha 10. Estan oberts 
de dilluns a dissabte. 

 Punts Verds Mòbils. Són camions amb gairebé un centenar de 
parades a diferents llocs de la ciutat. 

En els darrers set anys (2000-2007), la recollida selectiva als 
Punts Verds ha augmentat en pràcticament 8.000 tones, i s’ha 
arribat als 12,9 kg per habitant i any. La ferralla, els residus 
electrònics, els olis vegetals, les bateries, els frigorífics i els residus 
banals han estat les fraccions que més han augmentat en aquest 
període. 

Entre els anys 2000 i 2007, tant les visites particulars com les de 
professionals que generen residus en la seva feina han passat d’un 
total de 36.000 a 354.000. 
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Distribució dels Punts Verds a la ciutat (2007) 

  
El mapa el podeu trobar al web de BCNeta  

 

Repartiment per fraccions dels residus recollits als Punts Verds (2007) 
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Evolució de la recollida selectiva als Punts Verds (2001-2007) 

 

Evolució del nombre de visites totals als Punts Verds  
(2001-2007) 
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EL PAPER RECICLAT A 
L'AJUNTAMENT 
 
 

Proposta de l’Audiència Pública 
"Fer servir paper ecològic en les cartes o propaganda de l'Ajuntament" 

 
 

L’administració pública té un paper exemplificant en molts àmbits 
de la vida ciutadana.  

Els treballadors i treballadores municipals han de contribuir des dels 
seus llocs de treball i les seves responsabilitats professionals a 
reduir l'impacte ambiental de l'activitat quotidiana de l'Ajuntament, 
així com a estalviar recursos naturals i matèries primeres. 

 
El Programa Ajuntament+Sostenible 

El Programa Ajuntament+Sostenible (abans Programa Oficina 
Verda) s’inscriu en l’Agenda 21 de Barcelona i és una expressió del 
compromís municipal amb el medi ambient. 

El Programa, que es porta a terme des de l'any 2001, és el marc 
en el qual s’impulsen actuacions amb diversos objectius: 
generalitzar la utilització de paper reciclat, introduir paràmetres 
ambientals en els plecs de condicions de la compra de productes; 
dissenyar un model de recollida selectiva interna de residus; 
ambientalitzar el catàleg de productes i realitzar accions de 
sensibilització interna i de formació.  

 

Per a més informació podeu consultar el web: 
http://www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible
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L'estalvi de paper i el consum de paper reciclat 

El paper i els productes derivats (arxivadors, blocs de notes, 
agendes, etc.) representen entorn d’un 40% de les despeses per 
material d’oficina i un 60% dels residus generats. 

La introducció de criteris de sostenibilitat en la compra i el consum 
de paper va ser una de les primeres actuacions en el marc del 
Programa Ajuntament+Sostenible. 

Les accions portades a terme fins ara s’han realitzat en els àmbits 
següents:  
 Bones pràctiques:  

- reducció del consum de paper: edició de publicacions en 
format electrònic, promoció de les aplicacions informàtiques 
que eviten l'ús de paper com agendes o tramitacions en línia, 
foment de la impressió a doble cara... 

- ús de paper reciclat en oficines i publicacions. 
- reutilització del paper utilitzat per una sola cara i elaboració de 

llibretes per a notes amb restes d'impremta. 
 Recursos: aquestes mesures s'han acompanyat de materials de 

reforç com safates per a facilitar la reutilització del paper, 
adhesius a les fotocopiadores per imprimir per les dues cares o 
la realització de sessions de formació sobre paper. 

 Creació d'indicadors: consum total de paper i consum de paper 
reciclat (pel total de l'Ajuntament i per dependències 
municipals), i beneficis ambientals de l’ús de paper reciclat. 

El consum de paper reciclat a l’Ajuntament des de l’any 2002 ha 
augmentat progressivament fins a representar el 65% del total. 

La substitució progressiva del paper de fibra verge pel reciclat ha 
generat des del 1999 fins al 2007 els beneficis ambientals i de 
consum següents: 
 S’han deixat de consumir uns 60 milions de litres d’aigua, 

l’equivalent a omplir 9 vegades les piscines Bernat Picornell. 
 S’han estalviat uns 2.180.000 kWh d’energia, l'equivalent al 

consum elèctric de 3 mesos de tots els edificis d’oficines 
municipals. 
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 S’ha evitat la tala d’uns 11.000 arbres, equivalents al 7% dels 
arbres dels carrers de Barcelona, o gairebé tants com 
actualment hi ha als districtes de Ciutat Vella i Gràcia junts. 

 S’han recuperat quasi 760.000 quilos de paper, l’equivalent a 
quasi 275.000 paquets de 500 fulls de DIN-A4 
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