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Cas d’èxit: Gots reutilitzables a 
les guinguetes de 
platja  

 

Nom de l’organització:  Ajuntament de Barcelona 
   

Tipus d’organització:  Administració 

   

Dades de contacte:  
Prevenció de residus de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de 
Residus 

   

Nº d’usuaris/treballadors:  13.882  

  

Descripció: 
  
  

L’Ajuntament de Barcelona va incorporar l’obligatorietat d’implantar un 
sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn amb gots reutilitzables als plecs de 
condicions tècniques de la concessió de les 15 guinguetes de les platges 
de la ciutat. 
 

El sistema funciona de manera que el client quan compra una beguda 
per endur paga un euro en concepte de dipòsit pel got reutilitzable que 
se li retornarà en el moment que torni el got brut. Cada guingueta té el 
seu model de got amb la seva imatge pròpia i el client ha de tornar el got 
a la mateixa guingueta on l’ha comprat. 
 

Durant la temporada 2018 (maig-octubre), la majoria dels quioscos van 
optar per gestionar el sistema a través d’un servei extern que consisteix, 
a grans trets, en la provisió en lloguer, neteja i gestió dels gots a canvi 
d’un percentatge de l’import dels gots venuts i no retornats. Aquest 
model de gestió, doncs, comporta un benefici econòmic afegit per als 
quioscos fruit de la venda dels gots.   
 

Tipus d’implantantació:  Permanent 
   

Durada:  Concessió per 2 anys, prorrogables 2 anys més 

   

Sector:  Administració 
   

Destinataris:  
Propietaris de les guinguetes i indirectament com a usuaris finals els 
seus clients (ciutadania, turisme) 

   

Indicador/s:  Gots venuts, gots retornats 

  

Inversió inicial: Manteniment: 

Recursos propis Sense cost 
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Beneficis:  
Durant la temporada de platges 2018 es van estalviar uns 120.000 gots 
d’un sol ús. 

  
 
 

 

Consells pràctics: 

 No limitar la mida del got o donar la possibilitat que el sistema s’apliqui 
amb més d’una mida. Per exemple: de 400 ml per refrescos i de 600 ml 
per a còctels (mojitos, etc.) 

   

Informació d’interès: 

 http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-
content/uploads/2018/06/180626-NP-Platges-i-residusok.pdf 
 

https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-
platges/platges-sense-residus 
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