


Envasos Circulars; acceptació
d’envasos de la clientela

Ametller Origen



Beure sense plàstic: eliminació
de productes d'un sol ús a B:SM

Barcelona de Serveis Municipals



Implantació de l’ús de gots
reutilitzables a les unitats de 

lleure de B:SM

Barcelona de Serveis Municipals



Aigua amb envàs de plàstic, ni 
gota!

Fundació Formació i Treball



Amb què et serveixo? 
Acceptació d'envasos

reutilitzables de la clientela

Gremi Carnissers, Xarcuters i
Aviram de Barcelona



Reducció dels plàstics d'un sol 
ús als mercats de Barcelona 

2021-2022. 

Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona 



Protocol per garantir el dret de 
les persones consumidores a 

comprar amb elements 
reutilitzables

Rezero



Pla pilot d’un sistema de venda
d’aigua mineral a doll 
mitjançant ampolles

reutilitzables

Sant Aniol



Acceptació d’envasos
reutilitzables per a la compra 

de producte a granel

La Sirena Alimentació Congelada 



Acceptació de l’ús de bosses 
reutilitzables a la secció de 

fruites

Consum Supermercats



Promoció de l'ús d'envasos
reutilitzables

Carrefour



Un nou envàs retornable pels 
mercats de Barcelona

Paka



Instrucció que prohibeix l'aigua
envasada i els gots de plàstic

d’un sol ús

Ajuntament de Barcelona



Restauració sostenible a 
l'Anella Olímpica

Barcelona de Serveis Municipals



Nous parquímetres i estalvi de 
targetes de resident

Barcelona de Serveis Municipals



Eliminació de l'embolcall de 
plàstic del vestuari net del Zoo

Barcelona de Serveis Municipals



Nou model de restauració
sostenible del Zoo

Barcelona de Serveis Municipals



Acord del Govern de restricció
de determinats productes de 

plàstic d'un sol ús a la 
Generalitat

Generalitat de Catalunya



Ús d’elements reutilitzables en
els Mercats de Pagès

sObres Mestres



Ús d’elements reutilitzables en
esdeveniments temàtics de 

cuines del món

sObres Mestres



Ús d’elements reutilitzables en 
tallers culinaris de consum

conscient

sObres Mestres



Ús d’elements reutilitzables en 
càterings sostenibles

sObres Mestres



Reformulació dels envasos de 
detergents de marca pròpia per 

estalviar plàstic

Consum Supermercats



Projecte pilot per a reduir l’ús
d’envasos d’un sol ús a les 

degustacions de la fira
BioCultura

Associació Vida Sana



Ús de got retornable

Primavera Sound



Adéu plàstic: eliminació dels 
envasos de plàstic de les 

cafeteries

Càtering ARCASA



Cap al plàstic zero: reduint fins 
a un 90% l’ús de plàstic d’un sol 

ús en la producció, punts de 
restauració i serveis de càtering

Fira de Barcelona. Gastrofira



Eliminació de plàstics d'un sol 
ús

Melià Hotels International 



Bosses reutilitzables de 
materials reciclats

Next Step



MANOPLAS: guants
reutilitzables, solidaris i

d’economia circular

Bolseta



Bosses reutilitzables
sostenibles

BitsyBags



Reúso luego existo, una 
emprenedoría sostenible i 

solidaria

Bolseta



Grab’n’Go, Snack’n’Go i Boc’n’Roll. 
Productes reutilitzables per a crear

tendència i consciència

Marcadiferencia



Sistema digitalitzat d'envasos
reutilitzables per takeaway i

delivery

Bûmerang



Centre de rentat per a gots i 
vaixelles reutilitzables de 

festes i esdeveniments

Ecofestes



Lloguer i rentat de bolquers de 
roba per famílies

ecoresponsables amb poc
temps

Pana



Gots reutilitzables a les 
guinguetes de platja

Ajuntament de Barcelona



Servei de préstec gratuït de 
vaixella reutilitzable per 

esdeveniments d’entitats de la 
ciutat

Ajuntament de Barcelona



Envasos retornables per gaudir
del takeaway sense residus

Reusabol



Go Zero Waste APP: cercador de 
productes i serveis residu zero i

consells per una vida sense 
residus

Go Zero Waste



Assessorament al canal 
HORECA en prevenció de 

residus

Àrea Metropolitana de Barcelona



Reduir els residus, casa a casa, 
barri a barri

Federació d'Associacions Veïnals
de Barcelona



Prevenció i formació per la 
reducció de plàstics d'un sol ús

Associació d’usuaris de bancs, 
caixes i assegurances de 

Catalunya



Repte Sostenible: 
conscienciació a l’empresariat i 

a les persones treballadores

Fundació PIMEC



No volem una salut de plàstic

Rezero



NATIVES; integrant la 
sostenibilitat a l'educació i les 

escoles

Edenway



Pacte per la bossa i campanya
de comunicació “S’acaba el

malson de les bosses de plàstic
d’un sol ús”

Agència de Residus de Catalunya




