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ús racionaL DeLs 
recursos: 
de la societat del consum 
al consum responsable

Diagnosi

Hem avançat col·lectivament en la reducció del consum de materials, l’ús de pro-
ductes ambientalment més correctes, el consum responsable i l’intercanvi de béns i 
serveis. Cada cop som més conscients que l’important és disposar del servei o poder 
realitzar una funció, més que no pas ser-ne propietaris o adquirir productes. Cada cop 
demanem més informació sobre l’origen del producte, el procés de producció i els seus 
impactes, el consum associat durant la seva fase d’ús o el seu tractament final.

En aquest sentit, a Barcelona destaquen diverses iniciatives: bancs de temps i d’in-
tercanvi de feines i serveis; cooperatives de consum agroecològic; mercats de reutilit-
zació de roba i altres productes que no han finalitzat el seu cicle de vida; programes de 
socialització de llibres de text i material educatiu; el Banc dels Aliments, etc.

Barcelona és una de les ciutats europees pioneres en l’aplicació de polítiques de 
compra pública sostenible. Es calcula que el valor de les compres de les administraci-
ons púbiques europees equival a un 16% del PIB europeu; per tant, tenen un pes relatiu 
rellevant en el mercat. En l’àmbit municipal, el programa «Ajuntament + Sostenible» 
pretén incorporar criteris ètics i socials, i generar demanda de productes i serveis més 
ecològics. Un dels principals èxits del programa ha estat l’ambientalització de contrac-
tes, equivalent al 96% del volum econòmic total.

Tanmateix, la gran oferta de béns de consum procedents de tot el món, la comerci-
alització de molts productes d’un sol ús, i certes pautes i hàbits de consum fan que a 
la nostra societat generem una gran quantitat de deixalles. En aquests darrers anys, 
a causa de la crisi econòmica, ha anat disminuint la generació de residus. També hem 
progressat molt en la recollida selectiva, gràcies a l’extensió de la recollida de residus 
orgànics a tota la ciutat, la millora de l’accessibilitat dels contenidors, l’augment dels 
punts verds i el desplegament de la recollida comercial. Hem de capgirar la idea que 
és més ric qui més llença. Hem de desacoblar el creixement econòmic del consum de 
recursos i la generació de residus, desmaterialitzar el benestar. 

Línies D’acció

Desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació de 
residus. Desmaterialitzar el consum pensant en clau d’usuari en lloc de propietari. 
Allargar la vida útil dels productes (manteniment, recuperació, reparació i reutilitza-
ció) i compartir serveis i productes. 

Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques socials i ambien-
tals dels productes (origen, durabilitat, producció ecològica, transgènics, etc.), dels 
productors i de la comercialització. Exigir un bon etiquetatge.

Impulsar programes d’educació del consum responsable. Reflexionar sobre la situació 
actual de degradació i finitud dels recursos, el consum superflu, el diner i les opcions 
de productes més saludables per a les persones i el planeta, ja des de la infància i al 
llarg de tota la vida.

Fer un consum responsable de béns i serveis: consum col·laboratiu*, comerç just, co-
merç de proximitat (concepte del quilòmetre zero), productes alimentaris locals i de 
temporada, ecològics i saludables, productes genuïns i artesanals de qualitat.

Enfortir la contractació i la compra responsable per part de l’Administració pública, 
el sector privat i el tercer sector. Incorporar criteris ambientals i socials en concursos 
públics. Formalitzar contractes amb reserva social i iniciatives socials, a través de cen-
tres d’inserció sociolaboral o entitats sense ànim de lucre. 

Promoure les xarxes de consum responsable (xarxes d’intercanvi de coneixements, 
béns i serveis; cooperatives i grups de consum, bancs del temps, mercats socials, mo-
neda social, etc.).

Suprimir el malbaratament alimentari en tots els àmbits (famílies, escoles, menja-
dors, restaurants) amb la cooperació del sector de la producció, els serveis i la distribu-
ció d’aliments (grans superfícies, distribuïdors, mercats municipals...). Interconnectar 
distribuïdores d’aliments i associacions de recollida d’aliments, i millorar-ne la redis-
tribució.

Implantar models de gestió per avançar cap al residu zero: plans de prevenció i re-
ducció des de l’origen, acords voluntaris, taxes, tallers de reparació, implantació de 
sistemes de retorn i reutilització d’envasos, eliminació de les bosses de plàstic d’un sol 
ús, mercats d’intercanvi, etc. 

Considerar el residu com a recurs. Augmentar la proporció de residus recollits selec-
tivament i la qualitat de les fraccions. Separar els residus i dipositar-los on pertoqui 
correctament. Utilitzar els punts verds i les altres opcions existents de recollida espe-
cial. Fer campanyes informatives i de sensibilització. 

Millorar la gestió dels residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la reutilització 
i el reciclatge, per sobre de la valorització energètica. Incrementar el compostatge. 
Aplicar el criteri de proximitat i responsabilitat en el tractament dels residus, i opti-
mitzar les rutes de transport.
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