
 

 

 

Indicadors de seguiment: 

 

Actuació Indicador 
Valor esperat de 

l’indicador al 
cap d’un any  

Estat actual 

Data: 07 /06/2021 

1r any  

Data: 

2n any  

Data: 

5.1. En bicicleta al CAP 

Aparcaments bicicletes: nombre 
d’aparcaments de bicicleta 
instal·lats dins dels CAP 

 

 
10 aparcam ents de 
bicicleta  

4 aparcaments de 
bicicleta  

10 
aparcaments 
de bicicleta.  

5.1. En bicicleta al CAP 
Nombre de centres que disposen 
de bicicletes per realitzar les 
visites d’atenció domiciliaria  

 
Projecte pendent 
d’implantació.  

  

5.1. En bicicleta al CAP 
Percentatge de professionals del 
centre que fan servir les bicicletes 
habitualment 

 
Projecte pendent 
d’implantació.  

  

5.1. En bicicleta al CAP 
Temps estimat estalv iat en 
desplaçaments 

 
Projecte pendent 
d’implantació.  

  

5.1. En bicicleta al CAP 

Setmana de la mobilitat 
sostenible. Nombre de 
participacions a la campany a 
comunicativa 

 

Redacció de noticia la 
setmana de la mobilitat 
sostenible. 

Més de 30 participacions 
a la cam pany a 
com unicativa – xarxes 
socials. 

  

5.2. Incorporem vehicles elèctrics i 
reduïm desplaçaments 

Percentatge de vehicles elèctrics  
respecte el total de la flota de la 
Gerència Territorial de Barcelona 
de l’ICS.  

 

 

29 vehicles de la 
Gerència Territorial de 
Barcelona són elèctrics, 
2 són híbrids. Degut a la 
pandèmia COVID s’han 

12 vehicles 
elèctrics 

28 vehicles 
elèctrics 

6.  Avaluació 



afegit 6 cotxes de gasolina a  
la flota d’ús temporal. 

5.2. Incorporem vehicles elèctrics i 
reduïm desplaçaments 

Estimació de kilòmetres fets amb 
vehicles elèctrics (emissions CO2 
reduïdes) 

 

59043 km  fets amb 
vehicles elèctrics que 
suposen una dism inució 
de 48415,47  tones de 
CO2 que no s’han emès a 
l’atmosfera. 

  

5.2. Incorporem vehicles elèctrics i 
reduïm desplaçaments 

Nombre de recollides de residus 
eliminades en tota la gerència al 
llarg d’un any . 

 

Objectiu. Fer 500 
recollides menys a 
l’any 

Al 2018 es van fer 2256 
recollides de residus als CAP 
de Barcelona i al 2019 se’n 
van fer 1320. Això suposa 
936 recollides menys al  
2019 respecte al 201 8.  

Al 2020 la freqüència de les 
recollides va augmentar 
molt degut a la situació de 
pandèmia però al 2021 s’ha 
retornat a la freqüència de 
les recollides de residus 
sanitaris de 2019. 

  

5.3. Millorem l’eficiència energètica dels 
CAP 

Nombre de mesures implantades 
Estimació de l’estalv i energètic   

Durant el 2019 i 2020 s’han 
realitzat un total de 7 6 
actuacions per millorar 
l’eficiència energètica 
dels CAP entre les quals 
destaquen el canvi 
d’il·luminació a LEDS, canvi 
de finestres, instal·lació 
d’aerotermia i substitucions 
de màquines de clima i 
calderes a 33 CAP de la 
ciutat. 

  



5.3. Millorem l’eficiència energètica dels 
CAP 

Estimació de l’estalv i energètic i 
estalvi econòmic aconseguit en 
cada una de les mesures 

 Pendent   

5.3. Millorem l’eficiència energètica dels 
CAP 

Estimació del temps de retorn de 
la inversió en termes econòmics  Pendent   

5.4. Fomentem les bones pràctiques 
ambientals 

Nombre de centres que disposen 
dels adhesius  

 
 

Un 90% CAP de la 
Gerència Territorial 
disposen d’adhesius de 
bones pràctiques 
am bientals. 

  

5.4. Fomentem les bones pràctiques 
ambientals 

Nombre de sessions de formació 
organitzades 

 
 

Al 2019 es van fer 19 
sessions de form ació. 

Al 2020, degut a la situació 
de pandèmia no s’ha 
realitzat cap sessió de 
formació.  

  

5.4. Fomentem les bones pràctiques 
ambientals 

Nombre de professionals que han 
participat a les sessions de 
formació 

 

Al 2019 es van fer un total 
de 19 sessions de 
form ació en gestió 
am biental on hi van 
participar 432 persones.  

  

5.5. Promovem la compra i la 
contractació verda 

Nombre de millores ambientals 
aconseguides en la compra de 
productes i contractació de serveis 

 

 

Entre 2019 i 2020 s’han 
introduït criteris 
am bientals als 
concursos i 
contractacions tal i com 
marca la llei de 
contractació..  

  

5.6. Reduïm el plàstic! 

Nombre de gots de plàstic 
comprats en un any (comparativa  
respecte any s anteriors).  

 

 

Al 2018 es van consumir 
377500 gots d’un sol ús i al 
2019 se’n van consumir 
290100. Al 2019 es van 
consumir un 23% m eny s 
de gots d’un sol ús. 

  



 

Al 2019 es van consumir 
2901000 gots d’un sol ús i al 
2020 2497 50. Al 2020 es 
van consum ir un 14% 
m eny s de gots d’un sol 
ús. 

5.6. Reduïm el plàstic! 

Ratio gots de plàstic consumits 
per activ itat assistencial. 

 
 

De mitjana, al 2020 s’han 
consumit 20 gots de 
plàstic per cada 1000 
visites. Es detecten gran 
diferències entre centres.  

  

5.6. Reduïm el plàstic! 

Nombre de gots de paper / paper 
comprats en un any  

 
 

Els gots de paper es poden 
comprar a 14 CAP de 
Barcelona (centres EMAS) 
des del Juliol 2020. De juliol 
a desembre de 2019 el 4% de 
tots els gots comprats a la 
gerència eren de paper Al 
2020 un 11% del consum  
de gots ha sigut de gots 
de paper. 

  

5.6. Reduïm el plàstic! 
Nombre de papereres retirades i 
estimació de bosses de plàstic 
estalv iades. 

 

Al Novembre de 2019 es va 
dur a terme una campany a 
comunicativa per reduir el 
nombre de papereres de 
rebuig (papereres petites) 
als despatxos i consultes. 
Molts centres hi van 
participar però no s’han 
pogut comptabilitzar el 
nombre de papereres 
retirades. 

  



5.7 . Augmentem la recollida selectiva 

Nombre de centres que tenen 
implantada de manera total la 
recollida selectiva de paper no 
confidencial i envasos. 
 

 

La recollida selectiva 
està im plantada de 
m anera total al 85% dels 
centres. 

  

5.7 . Augmentem la recollida selectiva 

Nombre de centres que tenen 
implantada de manera parcial la 
recollida selectiva de paper no 
confidencial i envasos. 
 

 

La recollida selectiva està 
im plantada de m anera 
parcial al 95% dels 
centres. 

  

5.7 . Augmentem la recollida selectiva 

Nombre de centres que s’acullen 
al servei de recollida comercial de 
paper i cartó de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 

 

L’ajuntament de Barcelona 
fa la recollida comercial  
de paper i cartó a 25 
CAP de Barcelona.  

  

5.7 . Augmentem la recollida selectiva 

Volum de residus electrònics 
recollits per ACS Recy ling a la 
gerència territorial en un any . 
 

 
Al 2019 ACS Recycling va 
recollir 1013Kg de residus 
electrònics i al 2020 700kg.  

  

5.7 . Augmentem la recollida selectiva 

Volum de residus voluminosos 
recollits a la gerència territorial en 
un any  
 

 

Al 2019 es van recollir 
15820Kg de residus 
voluminosos als CAP de  
Barcelona que es van portar 
a la deixalleria. Al 2020 ses 
van recollir 20362kg.  

  

5.7 . Augmentem la recollida selectiva 
Quantitat de piles recollides als 
Centres d’Atenció Primària No es tenen dades 

Fins a finals de 2020 existia 
un conveni amb ECOPIL 
que recollida les piles 
generades als CAP i les piles 
dels usuaris. Al 2021 
l’empresa gestora de residus 
dels CAP recollirà només les 
piles generades per 
l’activ itat del CAP. S’està 
treballant per promoure l’ús 
de piles recarregables. 

  



5.8. Reutilitzem el mobiliari i 
equipament 

Nombre de comandes fetes per 
centres per reutilitzar mobiliari i 
equipament disponible al catàleg. 
 

No es tenen dades 
però s’ha implantat 
el circuit. 

   

 
Nombre de donacions fetes a 
altres entitats de la Xarxa  

S’ha donat 3400 
acumuladors tèrmics de 
les vacunes de la grip a 
entitats i organitzacions que 
els podrien reutilitzar. 

  

 


