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● Ampliar el nombre d'organitzacions adherides al CBPZ.

● Reconèixer i donar visibilitat a les organitzacions amb iniciatives transformadores de reducció i

eliminació del plàstic d'un sol ús existents a la ciutat.

● Facilitar l'enxarxament d'organitzacions que formen part del Compromís Barcelona Plàstic

Zero.

● Identificar i donar suport al desenvolupament de projectes i línies d'actuació impulsats per 

diferents agents del Compromís als que es puguin sumar altres organitzacions.

Objectius del Compromís Barcelona Plàstic Zero 



189 organitzacions adherides:

➢ 35 organitzacións inicials (47 projectes)

Resultats
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Consum i foment de la compra amb elements 
reutilitzables

92 Iniciatives: 

- Acceptació de carmanyoles de la clientela

- Consum de productes a granel

- Oferta de productes a granel o a doll

- Venda d’elements reutilitzables (bosses, porta-entrepans, etc.)

Resultats  

➢ Una única botiga que ven els productes a granel estalvia de mitjana

1 tona d’envasos anualment



Consum d’aigua sense envasar

35 Iniciatives: 

- Foment del consum d’aigua de l’aixeta

- Oferta d’aigua a doll i/o filtrada

- Instal·lació de fonts d’aigua

- Repartiment d’ampolles reutilitzables entre equip/clientela

Resultats  

➢ A Catalunya el 2020 es van consumir 725 milions d’ampolles d’aigua

de plàstic d’un sol ús



Oferta i consum d’aliments i begudes en envàs
retornable

18 Iniciatives

- Envasat de productes en envasos retornables

- Venda de productes en envasos retornables

- Consum de productes en envasos retornables

Resultats  

➢ Una ampolla de vidre permet estalviar fins a 40 ampolles de plàstic



Foment i facilitació de la reutilització en el take-away 
d’aliments i begudes

13 Iniciatives: 

- Servei logístic d’envasos i gots retornables per restauració i festes

- Oferta d’aliments per emportar en carmanyoles retornables

- Oferta de begudes per emportar en gots retornables

Resultats  

➢ Un restaurant que ofereix envasos reutilitzables estalvia de mitjana
més de 300 envasos anualment



Altres

31 Iniciatives:

- Activitats de formació i sensibilització

- Ambientalització d’esdeveniments i càterings

Resultats  

➢ El servei de préstec de vaixella reutilitzable de l’Ajuntament de Barcelona 

permet estalviar 100 kg de plàstics d’un sol ús en un any



Projectes en xarxa entre organitzacions adherides al 
Compromís:

● Envasos reutilitzables al Mercat del Carmel:
PAKA + Bolseta + Go Zero Waste APP

● Protocol per la Reutilització:
Rezero + Consum Supermercats + Ametller Origen + Gremi
de Peixaters de Catalunya + La Sirena + Gremi Carnissers, 
Xarcuters i Aviram de Barcelona

● Eliminació dels envasos d’un sol ús a Biocultura:
Associació Vida Sana + sObres Mestres + Rezero

● Envasos retornables i reutilitzables a la restauració: 
Flax & Kale + Bûmerang+ Repot Market

Resultats  



Sessions de treball  

2022 Anterior (2019-2022)

• 3 sessions

• 77 participants

• 9 projectes presentats: 

Repot Market, Rezero, Universitat Politècnica

de Catalunya, Bodevici, Associació Vida Sana, 

RRR Biocosmetics, Flax & Kale, Kopack, Institut

Municipal de Mercats de Barcelona

• 9 sessions (+3 grup motor)

• 470 participants

• 16 projectes presentats: 

Barcelona Serveis Municipals, Sant Aniol, 

Bonpreu, Grup de Treball de Residus, Gremi

d'Empresaris Carnissers i Xarcuters de 

Barcelona i Província, Associació Vida Sana, 

Universitat Politècnica de Catalunya, Cavall de 

Cartró, Ametller Origen, Pana, Bûmerang, 

Carrefour, Bolseta, Brunch-in, Fundació

Formació i Treball, Go Zero Waste App



○ Dinàmiques d’enxarxament i presentació d’iniciatives

○ Visites (Fundació Formació i Treball, Fàbrica del Sol, 
Casa TO)

Sessions de treball  



Material de suport:

• Vídeos
• GIF
• Banner
• Segell “organització/establiment/ comerç adherit”
• Cartell “organització/establiment/comerç adherit”
• Document Compromís BPZ

Accions de comunicació   



Visualització de projectes:

• Notícies, tuits i espai a web Ecologia Urbana

• Espai Decidim del Compromís BPZ

• Itinerari Compromís BPZ al Mapa B+S

Accions de comunicació   



https://youtu.be/P6rNPPjZkjg


● Cerca de noves adhesions

● Assessorament per implantar projectes

● Trobada anual

● Visualització i difusió de les iniciatives a la plataforma Decidim, Mapa B+S i web B+S.

● Accions específiques de difusió (com ara tríptic informatiu sobre la nova normativa de 
residus i bonificació al preu públic)

● Suport econòmic mitjançant diferents línies de subvencions

Continuïtat  



• Impuls a noves iniciatives aglutinadores a desenvolupar amb diferents agents. Reunions 
amb: 

○ Gremi de Peixaters de Catalunya
○ Mercabarna
○ Institut Municipal de Mercats
○ Agència de Salut Pública de Barcelona
○ Gremi d'hotels de Barcelona
○ Gremi de restauració
○ Restaurants Sostenibles
○ Bûmerang, Vasovengo

• Bonificació del 10% al preu públic de recollida de residus per a comerços i empreses

Continuïtat   








