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Objectiu 5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al 

consum responsable 

 

Plans, programes i projectes estratègics transversals  

Pla de Prevenció de Residus Municipals (2012-2020): s’està desplegant aquest pla 
per tal d'avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més 
eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la 
reutilització i el reciclatge. Té la missió de fomentar la reducció de residus a la ciutat 
involucrant tots els agents implicats.  
 
Mesura de Govern - L’estratègia de residu zero de Barcelona (2016): 
l’estratègia es fomenta en la reducció i la reutilització dels residus, en la millora de la 
recollida selectiva (especialment de la matèria orgànica) i en la coresponsabilitat 
ciutadana perquè s’impliqui en la gestió dels residus. 
 
Estratègia d’impuls del Consum Responsable (2016-2019): l’estratègia està 
adreçada a impulsar un nou model de consum social i ambientalment responsable, 
lligat a d’altres formes de produir, de distribuir la riquesa i de finançament, davant de 
l’actual model econòmic especulatiu, de producció i de consum que és profundament 
insostenible des de punt de vista ambiental, energètic i social, i individual. 
 
Decret de mesures de contractació sostenible (2017): els plecs de clàusules 

inclouen requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica i potenciar els drets 

socials i laborals, l’economia cooperativa, social i solidària, així com criteris a favor del 

comerç just, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional, no sexista i el 

respecte a la conciliació. També s’ha publicat la Guia de contractació pública social.  

Plans, programes i projectes estratègics específics de la línia 

d’acció 

Línia d’acció 1. 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 reutilització) i compartir serveis i productes.   

Renova la teva roba: és un programa per fomentar el consum conscient i la 
prevenció de residus mitjançant l’intercanvi de roba i promoure un segon ús 
d’aquelles peces que es troben en bon estat però no fem servir. 
 
Renova les teves joguines: és un programa per fomentar el consum conscient i la 
prevenció de residus mitjançant intercanvi de joguines que es pot dur a terme en 
diferents punts de la ciutat.  
 
Estudi per a l’optimització de la reutilització de joguines als punts verds: té per 
objectiu realitzar una diagnosi de l’actual sistema de recuperació per tal de millorar i 
augmentar el servei a la ciutat de Barcelona. 
 
Millor que nou, 100% vell: aquest programa de l’Àrea Metropolitana ofereix diverses 
opcions per allargar la vida dels objectes: tallers de reparació, botigues i mercats de 
segona mà i d’intercanvi, suport per reparar els objectes al “Reparat, millor que nou” 
(espais, eines, personal i formació) i intercanvi amb un sistema de punts.  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86371/1/BAB_13561.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero/estrategia-residu-zero
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero/estrategia-residu-zero
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/100997/1/estratimpulconsu_2017.pdf
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Tallers de reparació i reutilització a centres cívics i casals de barri: la intenció és 
que els  tallers serveixin per a crear l’hàbit de “reparar abans que llençar” i, per tant,  
tenen l’objectiu de promoure una segona vida dels objectes a la ciutat. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 2. Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques 
socials i ambientals dels productes (origen, durabilitat, producció ecològica, 
transgènics, etc.), dels productors i de la comercialització. Exigir un bon etiquetatge.  

Mercats Verds: aquesta campanya a la qual els mercats de Barcelona s’hi poden 
adherir, té per objectiu potenciar l’oferta de producte de proximitat, produït de manera 
respectuosa amb el medi ambient i augmentar la presència de producte ecològic 
fresc. Als mercats municipals s’informa de l’origen dels productes i de si són de 
producció ecològica. 
 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 3. 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. 

Estratègia d’impuls del Consum Responsable (2016-2019)   
 
L’estratègia de residu zero de Barcelona (2016) 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 4. Fer un consum responsable de béns i serveis: consum 
col·laboratiu, comerç just, comerç de proximitat (concepte del quilòmetre zero), 
productes alimentaris locals i de temporada, ecològics i saludables, productes 
genuïns i artesanals de qualitat.  

Decret de mesures de contractació sostenible (2017) 
 
Ajuntament + Sostenible: un dels àmbits del programa és la inclusió de criteris 
ambientals en el conjunt de la compra i contractació municipal. Amb l’aprovació l’any 
2015 de les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat, 
s’estableixen els criteris ambientals que cal aplicar en la compra i contractació de 12 
grups de productes i serveis.  
 
Mapa Barcelona + Sostenible: és un mapa virtual interactiu que reuneix les 
iniciatives sòcio-ambientals rellevants de la ciutat. Proporciona informació pràctica 
sobre punts d’interès (botigues, allotjaments, equipaments i infraestructures), itineraris 
senyalitzats i experiències ciutadanes.  
 
Comerç + Sostenible: línia de treball específica en el marc de Barcelona + 
Sostenible, que té com a finalitat principal millorar la sostenibilitat del sector comercial 
de la ciutat oferint suport i assessorament.  

Situació 
actual 
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Línia d’acció 5. 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 centres d’inserció sociolaboral o entitats sense ànim de lucre.  

Decret de mesures de contractació sostenible (2017) 
 
Ajuntament + Sostenible  

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 6. Promoure les xarxes de consum responsable (xarxes d’intercanvi 
de coneixements, béns i serveis; cooperatives i grups de consum, bancs del temps, 
mercats socials, moneda social, etc.).  

Estratègia d’impuls del Consum Responsable (2016-2019) 
 
Decret de mesures de contractació sostenible (2017) 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 7. Suprimir el malbaratament alimentari en tots els àmbits (famílies, 
escoles, menjadors, restaurants) amb la cooperació del sector de la producció, els 
serveis i la distribució d’aliments (grans superfícies, distribuïdors, mercats 
municipals...). Interconnectar distribuïdores d’aliments i associacions de recollida 
d’aliments, i millorar-ne la redistribució. 

Guia “Pensa, compra, cuina, menja. El menjar no es llença”: l’objectiu del portal 
web i de la guia és promoure un canvi d’hàbits que permeti reduir el malbaratament 
alimentari a les llars. Es donen consells de bones pràctiques en l’adquisició, la 
conservació i la preparació dels aliments.  
 
Ens ho mengem tot: dins del programa Escoles + Sostenibles hi ha aquesta 
iniciativa educativa que té per objectiu ajudar a prendre consciència del 
malbaratament alimentari, proposant setmanalment analitzar i estudiar el grau de 
malbaratament dels aliments. La proposta permet repassar el significat de conceptes 
com quilòmetre 0, aliments de proximitat o petjada ecològica.  
 
Remenja’mmm: la campanya té per objectiu sensibilitzar, tant els consumidors com 
la indústria de restauració i hostaleria, en la prevenció del malbaratament alimentari 
tot oferint propostes i accions alternatives per a la seva reducció. Es centra en oferir 
una solució pràctica per recuperar l’excedent que es genera. 
 
Àpat d’aprofitament alimentari: acte anual i popular que permet fer visible la 
problemàtica ambiental i social que suposa el malbaratament alimentari tot implicant a 
la ciutadania en l’organització, preparació i execució d’aquest esdeveniment. Es 
planteja l’organització d’un dinar popular a l’espai públic on es cuinin aliments 
excedents de mercats, comerços i particulars. 
 
Estudi i anàlisi d’oportunitats en la prevenció de residus al sector de la 
restauració: l’estudi té per objectiu identificar el potencial de reducció de residus i les 
oportunitats d’estalvi econòmic derivades de la implantació de mesures en el sector.  

Situació  

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10696?user_id=CATALA
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Línia d’acció 8. Implantar models de gestió per avançar cap al residu zero: plans de 
prevenció i reducció 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. 

L’estratègia de residu zero de Barcelona (2016) 
 
Embolcalls + Sostenibles / Esmorzars + Saludables: recurs educatiu que s’ofereix 
en el marc de la xarxa Escoles + Sostenibles. Permet fomentar la reducció d’envasos 
als centres escolars mitjançant la conscienciació i l’aprenentatge. I també visualitzar i 
fer palès, a tota la comunitat educativa, la importància de la reducció d’envasos i la 
utilització d’embalatges reutilitzables. 
 
Pla de prevenció de residus a centres educatius en el marc d’Escoles + 
Sostenibles: suport als centres educatius de secundaria per la redacció del seu propi 
Pla de Prevenció de Residus. 
 
Prevenció en fires i congressos: projecte que treballa per la sostenibilitat en fires i 
congressos a través de la reducció de residus, l’estalvi de recursos i la reutilització de 
materials. S’està treballant en fires i congressos com l’Smart City Congres i el Mobile 
World Congres. 
 
Grup de treball i jornades de prevenció de residus en oficines de Barcelona: 
Mitjançant l’organització de dues trobades anuals i l’enviament d’un butlletí electrònic 
semestral, el Grup pretén ser un marc de referència per compartir experiències i 
avançar conjuntament cap a la prevenció de residus en oficines. 
 
Treball amb l’ICUB per a l’ambientalització de festes i esdeveniments: proposta 
operativa de promoció de l'ús d'elements reutilitzables a les festes i esdeveniments 
municipals que es realitzin a la ciutat.  
 
Impuls a la implantació del Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) a les 
guinguetes de platges i parcs: Redacció de criteris ambientals que permeten reduir 
la generació de residus, especialment d’elements d’un sol ús, mitjançant la 
implementació de sistemes de dipòsit devolució i retorn.  
 
Servei de préstec d’una vaixella reutilitzable per a entitats: projecte que té per 
objectiu disminuir l’ús de vaixelles d’un sol ús mitjançant el préstec gratuït d’una 
vaixella reutilitzable per a entitats i associacions. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 9. Considerar el residu com a recurs. Augmentar la proporció de residus 
recollits selectivament 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 especial. Fer campanyes informatives i de sensibilització.  

Compostem i aprenem: dins del programa Escoles + Sostenibles, aquest recurs 
pretén que el compostatge domèstic s’introdueixi a la vida quotidiana dels centres 
educatius de la ciutat. Es posen a la seva disposició diferents materials i serveis per al 
compostatge que permeten introduir la gestió i prevenció dels residus com a contingut 
curricular teòric i pràctic.  
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Campanya d’educació i comunicació per a la millora de la recollida selectiva de 
fracció orgànica: la campanya s’ha fet als barris de la Barceloneta, Roquetes, Putxet 
i Farró i El Guinardó, on durant sis mesos diversos educadors s’adreçaran a la ciutat. 
També s’han organitzat xerrades i trobades explicant els beneficis d’una correcta 
separació.  

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 10. 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 optimitzar les rutes de transport.   

Conscienciació dels mercats municipals per reciclar més i millor: l’objectiu de la 
campanya és millorar la recollida de residus orgànics als mercats municipals a través 
de la sensibilització i l’educació mitjançant informadors ambientals. 
 
Instal·lació de punts de compostatge comunitari: té com a objectiu fomentar i 
sensibilitzar de la importància de la separació de l’orgànica, la revalorització i gestió 
de residus en origen. El compost obtingut esdevé un retorn resultant d’una separació 
de qualitat. 
 
Estudi  per a la implementació de recollida de residus porta a porta: introducció 
de nous sistemes de gestió de residus que s’adapten millor a les diferents realitats de 
la trama urbana. 

Situació 
actual 

 

 


