
  

RESIDUS / ECONOMIA BAIXA EN CARBONI 

 
DE LA PLUJA D’IDEES A L’ACCIÓ: 

Aportacions a la proposta de projectes del Grup de treball 
ECONOMIA VERDA I CONSUM RESPONSABLE 

 

TÍTOL:        
DE PORTA A PORTA I SEPARO EL QUE EM 
TOCA. I L’ENVÀS AL COMERÇ TORNARÀS 

Descripció:  
 

 
Actuació cap al residu zero i l’economia circular a través de la 
millora de la separació de residus mitjançant la recollida porta a 
porta i el sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. 
 

 

PROPOSTA:           
Recollida porta a porta i ( de SDDR en el cas dels 
envasos) 

Descripció: 
 

Fer una prova pilot, previ bon estudi de les condicions del 
barri, on hi hagi més oportunitat d’èxit per implantar una 
recollida porta a porta de les diferents fraccions, en el cas dels 
envasos es planteja implantar el sistema dipòsit devolució 
retorn. 

Resultat / Impacte 
desitjat: 

 
Augmentar el percentatge de tria de residus 
 

A qui va adreçat? 
 
Als veïns dels barris en concret 
 

Actors implicats: 

 
Associacions de veïns, de comerciants, Fundació catalana per 
la prevenció de residus, Retorna Cadaqués (SDDR), empreses 
de recollida i Ajuntament. 
Implicar el sector de restauració. 

Recursos 
necessaris: 

 

Accions / Fases 
del projecte: 

En el context d’una estratègia Marc de Barcelona cap al Residus 
Zero, les línies força que es plantegen és fomentar la recollida 
selectiva porta a porta i mostrar la viabilitat del Sistema de Dipòsit, 
Devolució i Retorn. En concret, es planteja una prova pilot de 
recollida porta a porta en un barri de Barcelona. 
Per altra banda, es planteja Barcelona com a aparador per a què 
l’obligació per llei del SDDR sigui una realitat a nivell català. En 
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aquest sentit s’ha de donar seguiment i visibilitat als projectes 
iniciats a Barcelona i portar-ho a les federacions de municipis. 
 

 

Quina creieu que seria la propera actuació a realitzar per portar el 
projecte endavant? 

 

 
 

Aportacions realitzades al Xarxing pel clima 
 

 
APORTACIONS DE MONSOSTENIBLE: 
Aportacions de caire tècnic: 
A Alemanya fa anys que funciona amb èxit el sistema de retorn d’envasos al 
supermercat amb una màquina que emet un bitllet amb l’import que desprès et 
retornaran a la caixa. 
Aportacions de caire qualitatiu: 
Explicar ela avantatges que suposa aquest sistema i el benefici econòmic per 
l’usuari. En lloc de pagar per la recollida selectiva, cobrar pels envasos que es 
retornen. 
Recursos per desenvolupar el projecte: 
Una màquina que rebi els envasos i emet el tiquet 
 

APORTACIONS D’ECOHORTUS: 
Aportacions de caire tècnic:  
Millora de l’aprofitament de la matèria orgànica 
Aportacions de caire qualitatiu: 
Creació de centres de compostatge comunitari 
Recursos per desenvolupar el projecte: 
Formació amb persones amb risc d’exclusió social per responsabilitzar-se  de la 
proposta 
 

APORTACIONS: 
Aportacions de caire tècnic:  
Involucrar al sector restauració, gran generador de residus i que es molt poc 
probable, per no dir casi nul·la, la seva participació en la selecció de residus abans 
de la seva disposició final als contenidors. No classifiquen els seus residus. 
Aportacions de caire qualitatiu: 
Potser es podria multa més enllà de conscienciar als amos 

 

 

 

 


