ADEU A LA CULTURA D’USAR I LLENÇAR

PRESENTACIÓ
Nosaltres, les persones i organitzacions integrants de la
Taula Plàstic Zero presentem el Compromís Barcelona
Plàstic Zero, amb l’objectiu d’avançar en el desenvolupament
d’una estratègia de reducció efectiva del plàstic d’un sol ús a
la ciutat.
La Taula Plàstic Zero es va constituir el 18 de novembre de
2019 per refermar la voluntat i el compromís municipal
vers el residu zero, sota l’empara del Consell Ciutadà per
la Sostenibilitat, en el marc de l’estratègia Residu Zero i
com una de les respostes de l’Ajuntament de Barcelona a
l’emergència climàtica.
La Taula ha estat un espai de treball multisectorial,
d’intercanvi, aprenentatge i reflexió i ha contribuït a la
creació de sinergies entre els diferents agents socials i
econòmics que hi participen. Així mateix, la Taula ha facilitat
el desenvolupament i el creixement de projectes que aporten
solucions a l’abús dels productes de plàstic d’un sol ús i, en
general, a la cultura dels objectes d’un sol ús.
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El plàstic és un recurs útil i valuós, però associat a greus
impactes ambientals. Per això advoquem per reduir-ne l’ús,
en especial en productes efímers o superflus.
Presentem el Compromís Barcelona Plàstic Zero que recull
els nostres projectes de reducció de plàstics d’un sol ús i que
ens comprometem a dur a terme durant els 12 mesos vinents.
El Compromís vol ser motor de canvi i per això, té la intenció
de sumar iniciatives i esforços d’altres organitzacions de
la ciutat perquè entre tots aconseguim una ciutat lliure de
plàstics.
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PRENENT CONSCIÈNCIA QUE

1

Des del 1950 fins avui, s’ha generat 1 tona de plàstic per cada
habitant del planeta i la producció creix exponencialment.
L’any 2020 se’n van produir 500 milions de tones i s’espera
que el 2050 se superin els 1.800 milions. El 40% del plàstic
que es produeix està destinat a la producció d’envasos, la
gran majoria d’un sol ús i que esdevenen residus en menys
d’un mes.

2

Cada habitant de Barcelona genera cada any uns 483 kg de
residus, un 13% dels quals són envasos lleugers. Alhora,
només es recullen selectivament un 25% respecte del total
que s’estima que es generen, lluny del 65% que la Directiva
europea sobre residus estableix que s’hauria de reciclar el
2025.

3

Cal donar resposta a les diverses normatives, acords i
programes que, així com es preveu que facin les futures lleis
catalanes i espanyoles, ja estableixen objectius de reducció
i de reutilització, mesures de prevenció i actuacions per
frenar la generació, i l’abandonament a l’entorn, de residus
plàstics (Estratègia europea del plàstic, directives europees
de residus i de plàstics d’un sol ús, PREMET25 i PRECAT20).
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4

L’abús del plàstic en productes d’un sol ús té impactes greus:
• L ’esgotament de recursos naturals i L’esgotament de
recursos naturals i la contaminació de l’entorn natural.
• L es emissions de CO2 i metà derivades de la seva
producció i gestió com a residus. El 10,7% de les emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle produïdes a Barcelona
provenen de la generació i el tractament dels residus.
• E ls costos de neteja i gestió que implica per a
l’administració pública i, per tant, per a la ciutadania.
Només la neteja de la sorra de les platges i els flotants a la
ciutat va costar més de 2,8 milions d’euros l’any 2018.
• Les afectacions a la salut de les persones, causades per
la incorporació en els organismes de substàncies derivades
dels plàstics.
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REAFIRMEM
Els compromisos ja adquirits per les organitzacions socials
i econòmiques de la ciutat, com el Pacte per la bossa, i els
compromisos que Barcelona ja ha adoptat, com ara:
• El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022,
que estableix la necessitat de reduir la generació de residus
i avançar cap al residu zero.
• La Declaració d’emergència climàtica (2020), que
estableix mesures de millora en la gestió dels residus.
• El Pla Clima (2018-2030), que estableix objectius de
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per
a l’any 2030 i de ser una ciutat neutra en carboni l’any 2050.
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ENS COMPROMETEM A

1

Reduir o eliminar els plàstics d’un sol ús i, sobretot,
canviar la cultura dels objectes d’un sol ús que l’acompanya
evitant, doncs, la substitució dels plàstics d’un sol ús per
altres materials també d’un sol ús.

2

Dedicar esforços especials per complir la Directiva
europea de plàstics d’un sol ús, que estableix, entre
d’altres, la prohibició de les canyetes, vaixelles, coberts,
agitadors de begudes, bastonets, palets de globus, plàstics
oxodegradables i envasos d’aliments i gots de poliestirè
expandit o la reducció de gots —tapes incloses— i de
recipients d’aliments per a consum directe, immediat o per
emportar.

3

Dur a terme projectes de foment de l’eliminació i la reducció
de productes plàstics d’un sol ús.

4

Impulsar projectes que promoguin o facilitin l’ús d’elements
reutilitzables en substitució dels de plàstic d’un sol ús.
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5

Fer projectes de sensibilització o formació en la reducció de
plàstics d’un sol ús.

6

Incloure un vessant comunicatiu i de sensibilització dins dels
nostres projectes i en el marc de la Taula, per difondre la
importància i la necessitat de reduir l’abús dels plàstics d’un
sol ús, així com de les mesures que s’adopten per fer-ho.

7

Establir mecanismes per avaluar l’impacte dels projectes
del Compromís sobre la reducció del plàstic d’un sol ús a la
ciutat. Analitzar-ne els resultats al cap de 12 mesos de la
creació del Compromís, així com els impactes econòmics,
ambientals i socials.

8

Sumar esforços amb altres entitats i agents econòmics i
amb l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions per
desenvolupar aquest Compromís Barcelona Plàstic Zero.
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9

Acompanyar les administracions en el desenvolupament de
polítiques públiques ambicioses de prevenció de residus de
plàstic d’un sol ús (com el Pla Residu Zero que es desplegarà
l’any 2021).

10

Convidar altres municipis a sumar-se als objectius amb els
seus propis compromisos i col·laborant-hi sempre que sigui
possible.
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FEM UNA CRIDA A
• Els diferents agents econòmics i socials perquè, cadascun
en la mesura de les seves possibilitats, promoguin, impulsin
i liderin actuacions que afavoreixin la reducció dels plàstics
d’un sol ús i se sumin al Compromís.
• La ciutadania perquè contribueixi amb les seves accions
particulars a l’assoliment dels objectius del Compromís.
• Les administracions perquè promoguin, impulsin i liderin
mesures i instruments normatius que afavoreixin la
prevenció dels productes d’un sol ús i la reutilització.
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ELS NOSTRES PROJECTES PLÀSTIC ZERO
Àmbit: Foment d’elements reutilitzables
• Envasos circulars; acceptació d’envasos de la clientela.
Ametller Origen
• Beure sense plàstic: eliminació de productes d’un sol ús a
B:SM. Barcelona de Serveis Municipals
• I mplantació de l’ús de gots reutilitzables a les unitats de lleure
de B:SM. Barcelona de Serveis Municipals
• Aigua en envàs de plàstic, ni gota! Fundació Formació i Treball
• Amb què et serveixo? Acceptació d’envasos reutilitzables de la
clientela. Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona
• Reducció dels plàstics d’un sol ús als mercats de Barcelona
2021-2022. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
• Protocol per garantir el dret de les persones consumidores a
comprar amb elements reutilitzables. Rezero
• Pla pilot d’un sistema de venda d’aigua mineral a doll
mitjançant ampolles reutilitzables. Sant Aniol
• Acceptació d’envasos reutilitzables per a la compra de
producte a granel. La Sirena Alimentació Congelada
• Acceptació de l’ús de bosses reutilitzables a la secció de
fruites. Consum Supermercats
• Promoció de l’ús d’envasos reutilitzables. Carrefour
• Un nou envàs retornable per als mercats de Barcelona. Paka
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Àmbit: Ambientalització (1/2)
• Instrucció que prohibeix l’aigua envasada i els gots de plàstic
d’un sol ús. Ajuntament de Barcelona
• Restauració sostenible a l’Anella Olímpica. Barcelona de
Serveis Municipals
• Nous parquímetres i estalvi de targetes de resident. Barcelona
de Serveis Municipals
• Eliminació de l’embolcall de plàstic del vestuari net del Zoo.
Barcelona de Serveis Municipals
• Nou model de restauració sostenible del Zoo. Barcelona de
Serveis Municipals
• Acord del Govern de restricció de determinats productes de
plàstic d’un sol ús a la Generalitat. Generalitat de Catalunya
• Ús d’elements reutilitzables en els Mercats de Pagès. sObres
Mestres
• Ús d’elements reutilitzables en esdeveniments temàtics de
cuines del món. sObres Mestres
• Ús d’elements reutilitzables en tallers culinaris de consum
conscient. sObres Mestres
• Ús d’elements reutilitzables en serveis d’àpats sostenibles.
sObres Mestres
• Reformulació dels envasos de detergents de marca pròpia per
estalviar plàstic. Consum Supermercats
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Àmbit: Ambientalització (2/2)
• Projecte pilot per reduir l’ús d’envasos d’un sol ús a les
degustacions de la fira BioCultura. Associació Vida Sana
• Ús de gots retornables. Primavera Sound
• Adeu plàstic: eliminació dels envasos de plàstic de les
cafeteries. Càtering ARCASA
• Cap al plàstic zero: reduint fins a un 90% l’ús de plàstic d’un
sol ús en la producció, punts de restauració i serveis d’àpats.
Fira de Barcelona Gastrofira
• Eliminació de plàstics d’un sol ús de l’hotel. Melià Barcelona
Sky
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Àmbit: Oferta de productes per a usuaris
• Bosses reutilitzables de materials reciclats. Next Step
• MANOPLAS: els guants reutilitzables, solidaris i d’economia
circular. Bolseta
• Bosses reutilitzables sostenibles. BitsyBags
• Reúso luego existo, una emprenedoria sostenible i solidària.
Bolseta
• Grab’n’Go, Snack’n’Go i Boc’n’Roll. Productes per crear
tendència i consciència. Marcadiferencia
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Àmbit: Circuit/Logística de reutilització
• Sistema digitalitzat d’envasos reutilitzables per a takeaway
i delivery. Bûmerang
• Centre de neteja per a gots i vaixelles reutilitzables de festes i
esdeveniments. Ecofestes
• Lloguer i neteja de bolquers de roba per a famílies
ecoresponsables amb poc temps. Pana
• Gots reutilitzables a les guinguetes de platja. Ajuntament de
Barcelona
• Servei de préstec gratuït de vaixella reutilitzable per a
esdeveniments d’entitats de la ciutat. Ajuntament de Barcelona
• Envasos retornables per gaudir del takeaway sense residus.
Reusabol
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Àmbit: Formació/Sensibilització
• Go Zero Waste app: cercador de productes i serveis de residu
zero i consells per a una vida sense residus. Go Zero Waste
• Assessorament al canal HORECA en prevenció de residus.
Àrea metropolitana de Barcelona
• Reduir els residus, casa a casa, barri a barri. Federació
d’Associacions Veïnals de Barcelona
• Prevenció dels plàstics d’un sol ús i formació per a la seva
reducció. Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances
de Catalunya
• Repte sostenible: conscienciació a l’empresariat i a les
persones treballadores sobre accions sostenibles que poden
aplicar en el seu dia a dia. Fundació PIMEC
• No volem una salut de plàstic. Rezero
• Model de transformació integral sostenible NATIVES per
integrar la sostenibilitat a l’educació i les escoles. Edenway
• Pacte per la bossa: estudi sobre el consum de bosses de
plàstic i safates d’un sol ús i campanya de comunicació
“S’acaba el malson de les bosses de plàstic d’un sol ús”.
Agència de Residus de Catalunya
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residuzero@bcn.cat
www.barcelona.cat/bcnsostenible

