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Perquè la crisi climàtica és un problema  
que afecta tothom i obliga a actuar 
urgentment.

És el procés de canvi del clima a tot el 
planeta causat per les accions humanes i 
les seves conseqüències.

15 de gener de 2020

Per què es declara?

Què és la crisi climàtica?

15

DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Barcelona 
declara l’emergència climàtica

Les emissions de gasos que generen les 
indústries, l’ús massiu de vehicles, el model 
actual de consum d’usar i llençar, l’augment 
dels desplaçaments fruit de la globalització 
i el nostre estil de vida actual.

Què causa la crisi climàtica?

A Barcelona:

De l’energia que es 
consumeix, menys 
del 6 % és d’origen 
renovable.

Més d’un 10 % dels 
barcelonins pateixen 
pobresa energètica.

Cada barceloní 
genera 1,3 kg de 
residus al dia.

A la ciutat s’hi 
produeixen més 
de 8 milions de 
desplaçaments al dia.
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DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

CONSEQÜÈNCIES

Quines conseqüències  
pot tenir la crisi climàtica?

A Barcelona:

Al planeta:

Les platges 
desapareixeran. Es pot 
arribar a perdre més 
d’un 30 % de superfície 
útil de sorra a la majoria 
de platges.

Empitjorarà la qualitat 
de l’aire.

Plourà menys i hi haurà 
més episodis de pluja 
torrencial.

Es perdrà biodiversitat.

Augmentarà el risc 
d’incendis als espais 
forestals de la ciutat 
i no tindrem garantit 
l’abastament d’aigua 
d’un any, com passa 
actualment.

Farà més calor i pujarà 
la temperatura mitjana. 
Hi haurà més onades 
de calor, es duplicaran 
els dies càlids cada 
any i els dies tòrrids es 
multiplicaran per 5 en 
les properes dècades.

Augmentarà la temperatura a tot  
el planeta. A finals de segle podria 
augmentar fins a 2 °C.
Es desgelaran els pols i les glaceres.
Augmentarà el nivell del mar i algunes 
ciutats quedaran cobertes d’aigua.
El clima s’alterarà i augmentaran les 
catàstrofes naturals.
Hi haurà parts del món que es  
convertiran en deserts.
S’extingiran espècies d’animals i  
plantes.
Més gent patirà fam i escassetat  
d’aigua i això comportarà més  
migracions humanes…
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DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

OBJECTIUS

Es basa en el Pla Clima, l’estratègia de la 
ciutat de Barcelona per lluitar contra la crisi 
climàtica. Es plantegen 7 canvis de model: 

Urbanisme
Mobilitat i infraestructures
Energia
Economia
Consum i residus
Alimentació
Cultura i educació

Reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle en un 
50 % fins al 2030.

Per lluitar contra la crisi climàtica, cal un 
compromís de tots nosaltres, tant dels 
ciutadans com de les administracions,  
les empreses i altres entitats.

Com podem lluitar  
contra la crisi climàtica?

Quin és l’objectiu de la declaració?
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DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

CONSUM I RESIDUS

OBJECTIUS DEL PLA CLIMA 
SOBRE RESIDUS PER AL 2030:

BENEFICIS:

La gestió i el tractament de residus suposa un 
10 % de les emissions de gasos a Barcelona.

Hem de passar del model lineal (utilitzar i 
llençar) al model circular. 

Reduir la quantitat generada.
Arribar a un 60 % de recollida selectiva.
Millorar la qualitat de la fracció 
orgànica.

Menys despesa econòmica i energètica.
Menys generació d’emissions i residus.
Més llocs de treball.

Generar menys 
residus.

Reutilitzar  
els materials.

Reciclar totes 
les fraccions.

Què hi podem fer els ciutadans? 

MATÈRIA 
PRIMERA

PRODUIR

RECICLAR

CONSUMIR

REBUTJAR
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#PLÀSTICSZERO

EL PROBLEMA

Quants plàstics generem?

El problema:  
els plàstics d’un sol ús

Els països mediterranis 
som els quarts 
productors de plàstic 
del món. De tots 
aquests plàstics que 
generem, només se’n 
reciclen el 10 %. 

Els utilitzem molt pocs minuts però triguen 
400 anys a descompondre’s i tenen molts 
impactes negatius: emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle, acumulació en abocadors, 
contaminació de l’entorn, amenaça per a les 
espècies marines que els ingereixen o s’hi queden 
atrapades, impacte econòmic negatiu en el 
turisme i la pesca...

Segons l’associació 
WWF, cada any acaben 
al Mediterrani 570.000 
tones de plàstic. Això 
equival a llençar 33.800 
ampolles de plàstic al 
mar cada minut!

La meitat dels objectes 
de plàstic que consumim 
són d’un sol ús. 



31

#PLÀSTICSZERO

LA SOLUCIÓ

Què podem fer per reduir 
els plàstics d’un sol ús? 

1. 
Utilitzar bosses 
reutilitzables o carret 
per anar a comprar. 

2. 
Fer servir vaixella i 
coberts reutilitzables en 
festes i esdeveniments. 

3. 
Comprar a granel i amb 
envasos reutilitzables.

4. 
Comprar els productes 
menys embolcallats.

5. 
Beure aigua de l’aixeta.

6. 
Utilitzar cantimplora.

7. 
Evitar les canyetes de 
plàstic per a begudes.

8. 
Posar l’esmorzar en 
embolcall reutilitzable 
o una carmanyola.

9. 
A la feina, portar la 
nostra pròpia tassa  
per beure cafè.

10. 
Llençar els envasos  
de plàstic al contenidor 
groc.
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#PLÀSTICSZERO

A BARCELONA, #PLÀSTICZERO

Serveis i iniciatives #PlàsticZero 
a l’Ajuntament

Què és Residu Zero?

Hem eliminat l’aigua envasada i els gots 
d’un sol ús a les dependències municipals. 

Hem constituït la Taula de Plàstic Zero per 
a la reducció dels plàstics d’un sol ús a 
Barcelona.

Fem servir gots retornables a les festes 
majors i a les guinguetes de les platges.

Oferim un servei de préstec de vaixelles 
reutilitzables per a actes populars. 

Donem a conèixer els comerços de venda 
a granel a través del Mapa Barcelona 
Sostenible.

És un concepte que fa referència a la prevenció, 
reutilització i reciclatge de residus. Evitar l’ús de 
plàstics és primordial per assolir els objectius 
Residu Zero, però també cal actual en la resta de 
fraccions de les deixalles, sobretot en l’orgànica. 
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contenidors al carrer

porta a porta a Sarrià

recollida manual als nuclis antics 

bústies de recollida pneumàtica

plataformes mòbils de contenidors de 
recollida selectiva al Bon Pastor 

CONSELLS DE RECICLATGE

RECOLLIDA SELECTIVA

fer un ús responsable dels recursos 
naturals  
reduir la contaminació  
evitar emissions de CO2 i d’altres gasos 
que contribueixen al canvi climàtic 

Orgànica  
(contenidor marró), 

Paper i cartró  
(contenidor blau)

Rebuig  
(contenidor gris)

Aquesta recollida per separat permet 
aprofitar molts dels materials que contenen 
els residus i obtenir nous recursos. Així 
contribuïm a: 

Vidre  
(contenidor verd)

Envasos lleugers  
(contenidor groc) 

A Barcelona recollim els residus en 5 fraccions 
separades:

Més informació

Més informació

Més informació

Quins sistemes de recollida  
de residus hi ha a Barcelona?

Existeixen diferents sistemes de recollida de 
residus domèstics, adaptats al model urbanístic 
de cada zona de la ciutat:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero/recollida-selectiva/porta-a-porta
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero/plataformes-mobils-bon-pastor
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CONSELLS DE RECICLATGE

ELS RESIDUS, AL SEU LLOC

Com cal dipositar els 
residus als contenidors?

Separa els residus 
correctament a casa. 

No llencis residus 
barrejats als 
contenidors de 
reciclatge.

Col·loca sempre les 
bosses de deixalles 
dins dels contenidors  
o de les bústies.

No llencis bosses 
d’escombraries a les 
papereres.

En la recollida 
pneumàtica, utilitza 
bosses de mida 
adequada a les bústies.

Més informació

Guia de reciclatge

Respecta els horaris de 
la recollida manual al 
nucli antic (de 20 a 22 h).

Respecta els horaris i 
els dies de recollida de 
cada fracció del porta a 
porta a Sarrià 

Utilitza els punts verds 
per a tots els residus 
que no es recullen en 
els contenidors de 
carrer.

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/residu-zero/recollida-selectiva/porta-a-porta
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/GuiaRecollidaSelectiva.pdf
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PUNTS VERDS

XARXA DE PUNTS VERDS

Què són?

Quins tipus de 
punts verds hi ha?

Són instal·lacions on s’han de portar els residus 
que no van als contenidors de carrer. El seu ús 
permet separar millor les deixalles i augmentar 
les taxes de reciclatge i reutilització.

Punt verds de zona: espais de grans 
dimensions situats a la perifèria de la 
ciutat destinats sobretot a comerços i 
empreses de serveis

Punts verds de barri: espais més petits 
ubicats dins la ciutat per recollir residus 
domèstics de menor volum i en petites 
quantitats

Punts verds mòbils: camions que 
recullen els mateixos residus que els 
punts verds de barri i que s’ubiquen en 
diferents punts dels districtes en horaris 
fixos per acostar-se a la ciutadania

Punt verd mòbil escolar: recurs educatiu 
que poden sol·licitar les escoles i els 
instituts

Punts de compostatge: espais de 
compostatge comunitari situats en 
alguns punts verds de barri on els veïns 
i veïnes poden dipositar la matèria 
orgànica

Tens un punt verd molt a prop 
de casa teva: 

Troba’l aquí 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/XarxaPuntsVerds.pdf
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PUNTS VERDS

RESIDUS

Quins residus es recullen 
als punts verds?

Residus 
reciclables: 
aparells 
elèctrics i 
electrònics, 
oli de cuina, 
cables, 
càpsules  
de cafè...

Als punts verds de zona es recullen els residus 
de grans dimensions: vidre pla, neveres i altres 
electrodomèstics grans, restes de poda, runa, 
mobles i trastos vells...

Horaris i llista completa dels 
residus que s’accepten als 
diferents punts verds 

Residus 
reutilitzables: 
roba, calçat, 
joguines, 
cartutxos de 
tinta i tòners...

Residus 
especials o 
perillosos: 
piles, bateries, 
pintures i 
vernissos, 
cosmètics, 
fluorescents  
i bombetes... 

Consulta'ls aquí 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/xarxa-de-punts-verds
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PUNTS VERDS

TARGETA D'USUARI 
DE PUNTS VERDS

Què és la targeta d’usuari 
de punts verds?

Com es pot aconseguir la targeta?

És una targeta associada al teu domicili 
que registra cada cop que utilitzes un 
punt verd.

Permet obtenir un descompte de fins 
al 14 % en els dos tributs ambientals 
vinculats als residus: la  taxa de 
recollida de residus municipals generats 
en els domicilis particulars i la taxa 
metropolitana de tractament de residus 
(TMTR).

És gratuïta i qualsevol membre de la 
família la pot utilitzar.

Com més la feu servir, més descompte 
obtindreu. 

Portant al punt verd 
un rebut de l’aigua on 
constin les dades del 
titular 

A través de la web de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona

Consulta la web

Més informació

https://www.amb.cat/web/ecologia/residus/gestio/formulari-deixalleries
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-de-neteja-i-residus/recollida-de-residus-domiciliaris/taxa-residus
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MOBLES I TRASTOS VELLS

SERVEI DE RECOLLIDA

Com funciona?

Quins objectes es recullen?

Es pot sol·licitar la 
recollida a domicili?

El servei de recollida de mobles i trastos vells 
assegura la correcta recollida de residus 
domèstics voluminosos. 

SÍ: 
sofàs, portes, mobles, 
cadires, caixes i llistons 
de fusta, persianes o 
joguines trencades, 
entre d’altres

Està disponible en dues modalitats:

Servei gratuït per a persones grans 
o amb dificultats de mobilitat. Cal 
acreditar-ho en el moment de la 
recollida i els mobles o estris han d’estar 
desmuntats.

Servei de pagament. Funciona entre 
dilluns i divendres i la recollida es fa en 
menys de 36 hores. El poden sol·licitar 
particulars, comerciants, propietaris 
d’oficines i petits industrials.

NO: 
runa, sanitaris o 
objectes similars 
si s’han fet obres a 
l’habitatge, neveres, 
frigorífics, aparells 
d’aire condicionat i 
altres electrodomèstics 
o aparells electrònics

Tots els carrers i places tenen assignat un dia 
setmanal de recollida que es pot consultar al 
Portal de tràmits o al 900 226 226.

Els mobles s’han de deixar al carrer, al costat 
de la porteria, el dia que toca i entre les 20 i  
les 22 h. 

Els veïns i veïnes de Vallvidrera i dels nuclis  
del Rectoret, Mas Guimbau i Mas Sauró han  
de sol·licitar prèviament la recollida al  
900 226 226

Consulta el portal

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20000001560
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