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ACTUACIONS RELLEVANTS

• Diagnosi de la R i PxR a Catalunya de 2012

• Guia per al desenvolupament de les activitats de

reutilització i preparació per a la reutilització als

establiments públics de Catalunya

• Actualitzem la definició de deixalleria, com a

“centres de recepció selectiva de productes per

a la reutilització i de residus municipals per a

posterior tractament: preparació per a la

reutilització, valorització i eliminació”.

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/prevencio/guia_deixalleries.pdf


CAMPANYA “FES-LO NOU DE NOU”

(2019)



SUBVENCIONS A PROJECTS DE R I/O PXR
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Nº DE PROJECTES SUBVENCIONATS (2015 - 2021)

ENS LOCALS ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE EMPRESES

- € 

500.000 € 

1.000.000 € 

1.500.000 € 

2.000.000 € 

2.500.000 € 

2.094.582 € 

1.774.891 € 

1.230.594 € 

EUR SUBVENCIONATS (2015-2021)

ENS LOCALS ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE EMPRESES

Nº total projectes: 274 Total EUR: 5.100.067 € 



PROJECTE REWINE

• Àmbit: Catalunya; Pressupost: 991.309 €; Finançament: EC / LIFE (60%);

Durada: 2016-2020;

• L'objectiu principal del projecte reINWE és dissenyar i implementar una

prova pilot per demostrar la viabilitat d'un sistema sostenible per a la

reutilització d'ampolles de vidre a la indústria vitivinícola catalana.

• La prova pilot, amb la participació de 7 cellers, demostra que la

reutilització de les ampolles de vi és factible des del punt de vista tècnic,

mediambiental i econòmic.



PROTOCOL DE REUTILITZACIÓ D’ENVASOS

• Acord perquè supermercats, cadenes de supermercats i

gremis de comerciants acceptin els envasos que els seus

clients portin de casa per tal de comprar sense residus

• Primeres entitats adherides:

 Ametller Origen, La Sirena, Veritas, Condis, Sorli, Grup Llobet, Gremi

de Carnissers i Xarcuters de Barcelona i Província, Gremi de

Peixaters de Catalunya i Gremi de Carn de Barcelona

• Liderat per Rezero, amb el finançament de l'Agència de

Residus, i el recolzament institucional de:
 L'Agència de Residus de Catalunya, l'Agència Catalana de Seguretat

Alimentària, l'Agència Catalana del Consum, la Direcció General

d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, la Direcció

General de Comerç, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'Institut

Municipal de Mercats de Barcelona i l'ÀMB.

Vídeo "Amb el teu envàs!“ 

https://www.youtube.com/watch?v=sc6YoMcmz_g


EL PROJECTE INTERREG SUBTRACT



PRESENTACIÓ

• L’objectiu és augmentar la sostenibilitat econòmica i la

competitivitat dels centres de reutilització mitjançant

solucions eco-innovadores que els facin més funcionals,

atractius i econòmica i ambientalment sostenibles, alhora

que poder oferir llocs de treball estables, pensant en

aquells col·lectius que es troben allunyats del mercat

laboral.



EL COMITÈ ESTRATÈGIC CATALÀ

• El Comitè Estratègic Català està format pels principals actors en l’àmbit

de la reutilització a Catalunya. La participació d'aquests comitès

estratègics és un requisit essencial ja que aporten coneixements de les

diferents dimensions del problema i de les possibles solucions

aplicables, tant des d'un punt de vista tècnic com de viabilitat

socioeconòmica.
• 38 entitats membres:

 Sector públic: 19

 8 Administració autonòmica

 11 Administració local

 Sector privat: 15

 Societat civil: 3

 Universitat: 1



LA DIAGNOSI DEL SECTOR DE LA 

REUTILITZACIÓ A CATALUNYA: 

Resultats quantitatius

Collection centers (except for 

WEEE and textile)

161,41 tonnes

Public/private organizations

(except for WEEE)

9.319,40 tonnes

Declaration - DARIG textile 

(except managers already 

included in organizations)

9.113,85 tonnes

Declaration – DARIG WEEE 

269,13 tonnes

18.863,80

tonnes

R & PfR

 Els fluxos de 

materials 

analitzats: Tèxtil, 

AEE, llibres, CD's, 

DVD's, joguines i 

quincalles, mobles, 

articles per a la llar, 

així com materials 

de construcció i 

demolició.



• El 85% de les respostes creu que el marc legal actual és incomplet o negatiu;

• La xarxa de deixalleries és una gran oportunitat a Catalunya per impulsar les

activitats d'R i PxR, ja que només el 30% declara fer-ho.

• El potencial d'articles reutilitzables és molt superior.

• La traçabilitat de les dades és molt difícil, perquè hi ha una baixa homogeneïtzació

dels registres, classificació diversa de fraccions i manca de registre de diversos

paràmetres.

• Pel que fa a la situació econòmica de les entitats: l'opinió del sector és que els centres

de reutilització es troben en una situació financera fràgil o molt fràgil.

• S’està d’acord en la necessitat d'introduir incentius fiscals per a productes o

activitats econòmiques relacionades amb R i PxR.

LA DIAGNOSI DEL SECTOR DE LA 

REUTILITZACIÓ A CATALUNYA: 

Resultats qualitatius



L’ANÀLIS DELS MODELS DE NEGOCI: 

Els resultats de l’enquesta

• El 63% dels participants són centres sense ànim de lucre.

• Poca especialització del sector. Elevada diversificació d’activitats i serveis.

• Fonts de finançament: principalment subvencions públiques i la venda de

materials.

• Principal despesa: el cost del personal.

• Principals usuaris: persones amb pocs recursos.

• Principal font de proveïment de materials: donacions particulars i deixalleries.

• Els centres realitzen molt poques accions de comunicació o de captació de

donacions per falta de recursos.

• Principal sortida dels materials: la venda i en segon lloc els serveis socials.



L’ANÀLIS DELS MODELS DE NEGOCI



L’ANÀLIS DELS MODELS DE NEGOCI: 

Propostes de millora

• Generals:

– Incloure objectius concrets de R i PxR a la nova llei de residus autonòmica,

– Mantenir actiu i dinamitzar el Comitè Estratègic de Catalunya,

– Vetllar perquè els SCRAP cobreixin el cost real de la PxR i definir des de l’administració

un protocol de funcionament de la gestió dels residus a través del SCRAP perquè els

centres de PxR el coneguin.

• Fonts de finançament:

– Incrementar la compra pública responsable i assegurar que incorpori productes de

segona mà i la presència del contracte reservat,

– Incrementar l’activitat amb el sector privat a través de l’oferiment de serveis, la cerca de

sponsors o publicitat per a plataformes virtuals de venda.



L’ANÀLIS DELS MODELS DE NEGOCI: 

Propostes de millora

• Fonts de proveïment de materials: 

– Dotar les deixalleries d’espais destinats a emmagatzemar materials per a PxR, 

– Promoure serveis municipals de recollida porta a porta (voluminosos, tèxtil), 

– Promoure les donacions d’empreses privades i d’administracions públiques, 

– Incorporar a les botigues de venda de productes de 2na mà una compensació econòmica a 

la persona donant segons el tipus de material o un percentatge de l’import de la venda,

– Facilitar l’accés dels centres de reutilització (CR) als punts de distribució o a les plataformes 

logístiques de RAEEs.

• Vies de sortida dels productes: 

– Inclusió dels CR com a usuaris de la Borsa de subproductes i matèries primeres de Catalunya, 

– Creació d’una plataforma/Marketplace comuna i centralitzada per a tots els CR que vulguin, 

– Ampliar les activitats desenvolupades a les botigues (cafeteria, tallers, xerrades, vintage, etc) 



L’ANÀLIS DELS MODELS DE NEGOCI: 

Propostes de millora

• Comunicació i imatge: 

– Realitzar noves campanyes per desestigmatitzar el consum de productes de segona mà i 

generar un canvi d’hàbits que porti a un major nombre de persones a consumir productes 

reutilitzats, 

– Crear una nova categoria per a productes de segona mà del Distintiu de Garantia de 

Qualitat Ambiental o modificar alguna categoria ja existent, 

– Facilitar des de l’Administració els recursos necessaris i/o realitzar accions de comunicació 

directament, 

– Proporcionar des dels diferents mitjans municipals informació sobre els serveis de 

recollida de residus per part d’entitats socials. 



L’ANÀLIS DELS MODELS DE NEGOCI: 

Propostes de millora

• Mesures fiscals:

– Analitzar des de l’administració possibles beneficis fiscals a aplicar a les empreses que

es dediquen a la R i la PxR,

– Modificar les bonificacions municipals per l’ús de la deixalleria i vincular-les a

l’entrega de materials potencialment reutilitzables, o ampliar aquestes bonificacions

també a l’ús de serveis de recollida a demanda,

– Aplicació d’un IVA reduït o l’exempció d’IVA per als serveis de PxR i la venda de

productes de segona mà.

• Homogeneïtzació dels indicadors registrats pels diferents centres:

– Proposta d’una relació d’indicadors perquè siguin calculats i registrats pels diferents

centres i activitats de reutilització, amb l’objectiu de poder disposar de dades comunes i

homogènies que permetin mesurar els nivells de PxR i fer seguiment i avaluació del

sector.



EL PLA D’ACCIÓ

8 Línies estratègiques 

17 accions 

83 projectes ESTRUCTURA

• Al Pla es treballaran les accions necessàries per

millorar i també incrementar l’impacte tant de la R i

PxR, com la sostenibilitat ambiental i la

competitivitat dels centres de R PxR a Catalunya,

objectiu principal del projecte.

• En aquest sentit, els membres del Comitè

Estratègic Català constituït al projecte son qui

lideren aquestes accions.



EL PLA D’ACCIÓ

PROJECTES PER LÍNIA ESTRATÈGIQUES
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5. Governança
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Oferta i Demanda

3.b. Reutilització i PxR. 
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3.a. Reutilització i 

PxR. Oferta
3.d Reutilització i PxR. 

Allargament vida útil

3. Reutilització i PxR

LÍNIES ESTRATÈGIQUES



EL PLA D’ACCIÓ

PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES DEL COMITÈ ESTRATÈGIC

Adminitració 
local
28%

Generalitat
20%

Empresa
40%

Tercer sector
8%

Recerca i 
Universitats

4%

Adminitració
21%

Generalitat
33%

Empresa
37%

Tercer 
sector

7%

Recerca i 
Universitats

2%

CARTA DE COMPROMÍS



EL MANDAT EUROPEU I LA NOVA LLEI



NOVES DIRECTIVES

24

• Objectius ambiciosos de reciclatge de residus municipals  i d’envasos.

• Obligació de recollida selectiva de bioresidus (abans de 2023), residus perillosos i tèxtils 
(municipals) (abans 2025).

• Limitació de les quantitats de residus i rebuigs destinats a dipòsit a un màxim del 10% 
l’any 2035.

• El bioestabilitzat deixa de comptar com a reciclatge a partir de 2027.

• Abans de 2025 La Comissió considerarà la fixació d'objectius relatius a:

• PxR i reciclatge de residus de la construcció i la demolició, tèxtils, residus 
comercials, residus industrials no perillosos i altres.

• Preparació per a la reutilització dels residus municipals.

• El reciclatge dels bioresidus municipals. 

Amb aquesta finalitat, la Comissió presentarà un informe

a el Parlament Europeu i al Consell, acompanyat, si

escau, d'una proposta legislativa.



25

Objectius PxR + reciclatge R municipals

Directiva marc 
de residus  

(2018)
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Directiva 
d’abocadors 

(2018)

Residus municipals destinats a dipòsit

L’any 2030, cap residu potencialment 

valoritzable podrà entrar a l’abocador



Reducció de l’impacte del plàstic

27

DIRECTIVA RELATIVA A LA REDUCCIÓ DE L’IMPACTE DE 
DETERMINATS PRODUCTES DE PLÀSTIC EN EL MEDI AMBIENT 

(2019)

Prohibició

Restriccions

Recollida Selectiva (90%) >>> SDDR

Conscienciació



Responsabilitat ampliada del 
productor

28

• Els Estats Membres han de 
posar en marxa instruments 
econòmics per promoure 
jerarquia de residus.

• Els EM han d’introduir 
esquemes de RAP obligatoris 
per a tots els envasos (2024)

• Requisits mínims generals per 
a tots els esquemes de RAP

• els productors han de suportar 
la majoria dels costos

Noves normes

La Generalitat de Catalunya no té 
competències per a l’establiment 
de nous RAP. Cal plantejar 
mecanismes alternatius:

Promovent acords voluntaris amb 
determinats sectors (Pacte per la 
bossa, Pacte per la roba) 

Incidint en les autoritats estatals 
per tal d’explorar nous escenaris

Treballant en altres vies



L’ús dels recursos és major
que la disponibilitat local

Dependència de recursos 
d’altres països del món

RESIDUS destinats a incineració i/o dipòsit

5 milions
de tones/any

50%
del déficit anual de 
recursos

Dèficit calculat de RECURSOS

10 milions
de tones/any

Els residus són recursos



Producció
i consum

Reducció del consum de 
recursos i ús eficient

Gestió
dels residus

Aprofitament dels recursos 
continguts en els residus

RESPONSABILITAT COMPARTIDA

Administracions Empreses Ciutadania

Cal aconseguir una veritable 

transició cap a l’economia 

circular

Actualment fem un consum 
elevat de recursos i 
desaprofitem els nostres residus

Canvi de patrons



És necessari impulsar una nova 

per donar cobertura a polítiques futures i aconseguir:

Garantir
l’accés

als recursos

Assolir els
objectius
europeus

Lluitar contra 
el canvi
climàtic

Estimular 
l’economia

Nova llei de residus i recursos

Llei per a la prevenció i gestió dels 
residus i de l’ús eficient dels recursos 

de Catalunya



• No és una simple transposició de la normativa europea a l'ordenament jurídic

català, sinó que pretén ser una revolució en matèria de prevenció i gestió

de recursos i residus, amb l'objectiu de superar les dificultats actuals,

adoptant mesures com:

– El foment de la reutilització des de l'etapa de disseny del producte.

– El suport als centres i xarxes autoritzats per a la recollida i reutilització de

productes (tant de titularitat pública com privada);

– El foment de la creació de Centres de Reutilització de titularitat pública.

– La promoció d'un sistema de devolució de dipòsits per millorar la reutilització.

Nova llei de residus i recursos



– El foment de la reutilització de productes reutilitzats a les administracions

públiques de Catalunya.

– La promoció d'un acord voluntari amb els diferents sectors per fomentar la

reutilització de productes i components d'entitats públiques i privades, així

com activitats de remanufacturació i reacondicionament.

– El projecte de llei també inclou la intenció de prohibir la destrucció dels

excedents no venuts de productes no peribles.

• Així doncs, aquesta llei, proposa un nou escenari on la

reutilització té molta més potència i la situa com a una prioritat.

Nova llei de residus i recursos



MOLTES GRÀCIES!

Agencia de Residus de Catalunya

C/ Provença, 204 ● 08036 Barcelona

Tel. +34 935 673 300 

http://www.arc.cat

avara@gencat.cat

http://www.arc.cat/
mailto:avara@gencat.cat

