Grup de Treball de Residus

Cas d’èxit:

Gots reutilitzables als
punts de restauració
pels visitants del Zoo
de Barcelona

Nom de l’organització:

Parc Zoològic de Barcelona

Tipus d’organització:

Institució pública

Dades de contacte:

Departament de Sostenibilitat i Fauna Local

Correu electrònic:

zoobarcelona@bsmsa.cat

Telèfon:

93 225 67 80

Adreça:

Parc de la Ciutadella s/n, 08001, Barcelona

Nº d’usuaris/treballadors:

Aprox. 800000 visitants

Descripció:
A finals de l’any 2016, el Parc Zoològic de Barcelona inicià la
substitució dels gots de cartró de les begudes de refresc. El procés
és simple. En la primera compra de beguda, els clients abonen 2
euros de més per la compra de la beguda i resta com a dipòsit.
Aquest got es pot reomplir tantes vegades com un desitja (pagant
la beguda corresponent) i al finalitzar la visita pel zoo, es pot
apropar a un punt de restauració i retornar el got. Al retornar el
got, es retorna al visitant els 2 euros de dipòsit que havia abonat
en la primera compra.
Els gots reutilitzables tenen una gran resistència i durabilitat. La
vida útil dels gots és superior als 100 rentats/usos i la fabricació,
transport, gestió i neteja corre a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Els gots reutilitzables es fan servir per a totes les begudes servides
a excepció de cafès, granissats, aigua i llaunes.
L’any 2017 el 61% de les begudes servides van ser en gots
reutilitzables i un 40% d’aquests gots van ser retornats i
reutilitzats. L’any 2018 les begudes servides van representar el
63,89% i el 61% d’aquests gots van ser retornats.
Al finalitzar la vida útil d’aquests gots, el plàstic es recicla i es
converteix en nous productes com cendrers de butxaca.
Tipus d’implantantació:

Permanent

Durada:

Concessió per 1 any, prorrogable 1 any més
1

Grup de Treball de Residus

Sector:

Serveis i oci

Destinataris:

Visitants del Parc Zoològic que volen consumir begudes en els
estands de restauració dins del zoo.

Indicador/s:

Gots venuts, gots retornats, begudes servides.

Inversió inicial:

Manteniment:

Inversió realitzada per empresa adjudicatària

Nul

Beneficis:

Els beneficis es reparteixen a parts iguals entre l’empresa adjudicatària i
el zoo.

Consells pràctics:

Al zoo s’ofereixen gots de dues mides per complaure millor els gustos
dels visitants.
Cada any es fan dues tirades de fabricació noves amb fotografies de
diferents animals perquè la gent que ho desitgi, col·leccioni els diferents
gots.

Informació d’interès:

Iniciatives com aquesta atorguen a la entitat un reconeixement per la
seva tasca mediambiental.
https://www.bsmsa.cat/premsa/les-noticies-de-bsm/ajuntament-sosteniblereconeix-lesforc-de-bsm/
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