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Cas d’èxit: Instrucció que 
prohibeix l'aigua 
envasada i els gots de 
plàstic d’un sol ús  

 

Nom de l’organització:  Ajuntament de Barcelona 
   

Tipus d’organització:  Administració 

   

Dades de contacte:  Programa Ajuntament + Sostenible 
   

Correu electrònic:  ajuntamentsostenible@bcn.cat 
   

Nº d’usuaris/treballadors:  13.882  

  

Descripció: 
  
  

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una instrucció segons la qual, en 
totes les dependències i serveis municipals s’haurà d’evitar la distribució 
d’aigua envasada i de gots de plàstic d’un sol ús – així com la utilització 
de vaixelles i altres elements de plàstic d’un sol ús – i substituir-los per 
alternatives de menor impacte ambiental. 
 

L’objectiu d’aquesta instrucció és evitar l’ús d’elements de plàstic d’un 
sol ús i alhora prevenir la generació de residus municipals. A partir 
d’aquest decret, no es podrà distribuir servir aigua envasada (en cap 
tipus d’envàs d’un sol ús, encara que sigui de vidre) en actes i 
dependències municipals i es fomentarà l’ús d’aigua de xarxa, substituint 
les fonts de garrafa existents que s’hauran d’anar retirant. Per a facilitar 
la implantació d’aquesta mesura, el consistori repartirà gerres de vidre 
per a les sales de reunions. 

 
 

Tipus d’implantantació:  Permanent 
   

Durada:  Aprovació de la instrucció: 13 de març de 2019 

   

Sector:  Administració 
   

Destinataris:  Personal de plantilla de l’Ajuntament de Barcelona 
   

Indicador/s:  

- Nombre de gots de plàstic d’un sol ús estalviats. 
- Percentatge de plecs de contractació en els que el servei de 

càtering sigui obligatori l’ús de vaixella reutilitzable. 
- Fonts de garrafa substituïdes. 
- Màquines de vending adaptades o substituïdes que no 

subministrin aigua envasada, i donin l’opció d’oferir el 
servei sense got. 
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Inversió inicial: Manteniment: 

S’ha fet amb personal propi Cap  

   

Beneficis:  

Els beneficis ambientals de la implementació d’aquesta nova instrucció 
seran la generació de menys residus de plàstics, i de vidre en menor 
quantitat, i també menys impacte ambiental associat a la fabricació 
d’aquests elements d’un sol ús. 

  

A més, cal tenir en compte el caràcter exemplificador de la mesura 
envers d’altres organitzacions així com el fet de prendre consciència als 
treballadors/es de la necessitat de reduir els residus plàstics. 

   

Consells pràctics: 
 Per tal que la instrucció es compleixi és important acompanyar-la 

d’assistència tècnica, sensibilització i formació al personal municipal. 
   

Informació d’interès: 

 https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downlo
adFile&publicacionsId=17462 
 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/aprovada-la-nova-instruccio-que-
prohibeix-l-aigua-envasada-i-els-gots-de-plastic-d-un-sol-us_115171 
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