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1. OBJECTIUS, PARTICIPANTS I METODOLOGIA 

1.1. El cicle “Estratègies d’Ecologia Urbana” 

L’Ajuntament de Barcelona impulsa durant el juny i juliol de 2016 el cicle “Estratègies 

d’Ecologia Urbana” per compartir, rebre aportacions i enriquir noves estratègies que s’estan 

desenvolupant des de l’Àrea d’Ecologia Urbana. Aquest cicle va dirigit especialment al 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i els membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, si bé 

també està obert a altres entitats. Aquest cicle ha consistit en tres sessions: 

 

 Omplim de vida els carrers de Barcelona. Programa Superilles. Centre Cívic Convent 

de Sant Agustí, 30 de juny, de 17:30h a 20:00h.  

 Més i millors arbres per a Barcelona. Pla Director de l‘arbrat 2016-2036. Espai Jove 

La Fontana, 7 de juliol, de 17:30h a 20:00h.  

 Cap a una Barcelona sense residus. Estratègia Residu Zero. Centre Cívic Convent de 

Sant Agustí, 14 de juliol, de 17:30h a 20:00h. 

1.2. L’Estratègia Residu Zero de Barcelona. Objectius de la sessió 

La filosofia del residu zero es fonamenta, a grans trets, en el repte de disminuir 

progressivament la generació de residus fins a reincorporar totes les matèries al cicle 

productiu o als sistemes naturals. És un nou paradigma social i cultural. Per això, cal 

avançar-hi progressivament a fi d’adaptar a mitjà i llarg termini les estructures econòmiques 

i socials perquè sigui possible tancar completament els cicles dels materials i reduir la 

càrrega final de residus. 

 

Barcelona comparteix les idees i els reptes d’aquesta filosofia, ja que bona part de les 

actuacions que s’hi plantegen han estat impulsades per l’Ajuntament durant els darrers 

anys amb la participació activa d’organitzacions, entitats i empreses del municipi. 

 

En un context internacional i català favorable a l’estratègia de residu zero, i a incorporar-la 

al model de gestió de residus a les diferents escales territorials, l’Ajuntament de Barcelona 

aposta per a continuar impulsant polítiques dirigides a avançar en el principal objectiu que 

guiat l’actuació municipal els darrers anys: Reduir la generació de residus municipals 

fomentant la recollida selectiva, la prevenció, la recuperació i la reutilització dels 

recursos i matèries primeres. 

 

L’Estratègia Residu Zero de Barcelona és un document que tot just s’està començant a 

treballar des de l’Ajuntament. Amb aquesta primera sessió, adreçada als membres de la 

xarxa Barcelona + Sostenible, l’Ajuntament inicia un procés de reflexió que ha de permetre 

consensuar els plantejaments de l’Estratègia Residu Zero. Aquest procés inclourà noves 

oportunitats de participació durant el darrer trimestre de l’any. 

 

Aquest informe recull les aportacions fetes pels participants al llarg de la primera sessió, 

l’objectiu de la qual era debatre, validar i ampliar una proposta inicial de reptes 

estratègics i àmbits d’actuació prioritaris.  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/xarxa-de-signants/page/la-xarxa-de-signants
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1.3. Programa de la sessió  

La sessió va tenir lloc el 14 de juliol de 2016 al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, de 

Barcelona, i va tenir dues parts diferenciades: una d’inicial més informativa i una altra 

segona més participativa que es va desenvolupar en quatre grups separats per afavorir el 

debat i la reflexió.  

 

El programa de la sessió va ser el següent: 

 

17.30h  Benvinguda institucional 

 Eva Herrero. Comissionada d’Ecologia de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

17.40h La gestió dels residus municipals a Barcelona: breu diagnosi 

Carlos Vázquez. Director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus 

 

17.50h La gestió dels residus municipals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 

breu diagnosi 

Víctor Mitjans. Coordinador d'estudis de la Fundació per a la Prevenció de 

Residus. 

 

18.00h Els reptes estratègics de la gestió de residus municipals a Barcelona 

Carlos Vázquez. Director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus 

 

18.30h Debat en quatre grups de treball 

  

19.40h  Posada en comú dels resultats dels grups de treball 

20.00h  Propers passos i cloenda 

 

Més enllà d’aquesta sessió presencial, que va abordar aspectes de caire més general, també 

s’ha obert un període per rebre aportacions de més detall (via correu electrònic) que 

finalitza el 29 de juliol. 

 

 

Eva Herrero, Comissionada 

d’Ecologia de l’Ajuntament 

de Barcelona, presenta la 

sessió. 
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1.4. Dades d’assistència   

A la sessió es van convocar els membres de la xarxa Barcelona + Sostenible. Van assistir-hi 

un total de 44 persones, de les quals 33 van participar activament en els grups de treball 

de la segona part de la sessió (vegeu Figura 1).  

 

Figura 1. Participants als grups de treball segons tipologia d’agent (n=33)  

 
 

A l’Annex 1 d’aquest informe hi figura un llistat complet dels assistents. 

1.5. Metodologia  

Els participants es van repartir, de manera lliure, en quatre grups de treball (A, B, C i D) 

distribuïts en sengles sales. La figura 2 mostra la distribució dels participants en els quatre 

grups. Va haver una distribució força homogènia dels participants en cada grup, si bé el 

grup D va acollir més participants que els altres.  

 

Figura 2. Nombre d’assistents per grup (n=33) 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/xarxa-de-signants/page/la-xarxa-de-signants
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El debat en el marc d’aquests grups va durar 1h 10m i els quatre grups van tractar les 

mateixes qüestions. Cada grup estava moderat per un dinamitzador/a, i comptava amb un 

relator/a que anotava les aportacions més significatives en un ordinador. La dinàmica va 

consistir en dos exercicis per validar i debatre reptes i àmbits d’actuació prioritaris. 

 

L’objectiu del 1r exercici va ser validar els 4 reptes estratègics presentats en la primera part 

de la sessió, matisar-los i/o afegir-ne de nous si es considerava que en faltava algun: 

 

Reptes de l’Estratègia Residu Zero de Barcelona 

• Avançar cap a una economia local més circular que perllongui el cicle de vida de les 

matèries. 

• Impulsar una nova cultura del consum amb hàbits baixos en residus. 

• Augmentar els nivells de recollida selectiva i de recuperació i reutilització de 

recursos. 

• Implantar un model i uns sistemes de gestió de residus que afavoreixin la reducció i 

la prevenció. 

 

El 2n exercici va consistir en validar i valorar els 10 àmbits d’actuació prioritaris que 

proposava inicialment l’Ajuntament per afrontar els reptes estratègics identificats 

prèviament. Els participants havien de validar si faltava o no algun àmbit, i que els 

valoressin en funció de dos criteris:  

1. Adequació: capacitat de l’àmbit d’actuació per respondre o afrontar els reptes 

estratègics identificats. 

2. Viabilitat: probabilitat o facilitat que té l’àmbit d’actuació per ser implementat de 

manera efectiva. 

 

Acabat aquest debat en grups, els dinamitzadors van exposar en plenari un resum de les 

principals aportacions de cada grup de treball. 

 

Un moment de reflexió en el 

si d’un dels grups de treball. 
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2. APORTACIONS DELS PARTICIPANTS A L’ESTRATÈGIA RESIDU ZERO 

Tot seguit es presenten les reflexions i aportacions dels quatre grups d’acord amb la 

metodologia exposada a l’apartat 1.5 d’aquest informe. 

 

Algunes de les aportacions tenen un valor numèric al final, fet que indica el número de 

persones que van esmentar-les; si no hi ha cap valor és perquè l’aportació en qüestió 

només va ser esmentada per un únic participant. 

 

Per facilitar-ne la comprensió, les aportacions respecte els àmbits d’actuació prioritaris (2n 

exercici) s’han ordenat segons els 10 àmbits plantejats per a l’Estratègia Residu Zero. També 

s’han agrupat les aportacions dels quatre grups de treball, ja que en alguns casos eren 

similars.  

 

 

Exposició en plenari dels 

resultats dels grups de treball. 

 

2.1. Validació dels reptes estratègics 

L’Ajuntament va proposar de manera inicial quatre reptes estratègics que els participants 

van matisar o fins i tot replantejar en diversos sentits. Aquests matisos o replantejaments es 

mostren tot seguit:  

 

Repte 1. Avançar cap a una economia local més circular que perllongui el cicle de vida 

de les matèries. 

Enunciats alternatius: 

Grup A: “Avançar cap a una economia circular més local que perllongui el cicle de vida 

de les matèries i fomenti nous sistemes de producció. 

Grup C: “Avançar cap a una economia més circular des de l’àmbit local que perllongui el 

cicle de vida de les matèries.”  

Repte 2. Impulsar una nova cultura del consum amb hàbits baixos en residus. 

Enunciat alternatiu: 

Grup D: “Crear/assolir/incorporar una nova cultura del consum amb hàbits baixos en 

residus.” 
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Repte 3. Augmentar els nivells de recollida selectiva i de recuperació i reutilització de 

recursos. 

Aportacions: 

Grup A: Quantificar els compromisos, per exemple: 70/30, 100 kg/hab/any, etc. 

Repte 4. Implantar un model i uns sistemes de gestió de residus que afavoreixin la 

reducció i la prevenció. 

Enunciat alternatiu: 

Grup C: “Implantar un model i uns sistemes de gestió de productes que afavoreixin la 

reducció i la prevenció de residus” 

 

A part d’aquests matisos, alguns grups també van plantejar nous reptes estratègics:  

 

Impulsar la coresponsabilitat de tots els agents (administració, fabricants, ciutadania...) 

amb el residu zero. [Grup B] 

Informació, transparència i coneixement de la destinació dels residus, costos, beneficis i 

impactes socioambientals. [Grup D] 

Consens sociopolític per garantir la continuïtat del nou model de gestió. [Grup D] 

 

 

Finalment, també es van fer alguns comentaris generals en relació amb els reptes: 

 

 Que quedi ben clar que l’ordre dels reptes no indica prioritat, sinó que tots s’han 

d’afrontar en paral·lel i amb la mateixa força [Grup A] 
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2.2. Resultats dels grups per àmbits d’actuació estratègics 

Abans de mostrar les aportacions i reflexions per cadascun dels 10 àmbits d’actuació 

estratègics proposats, dos dels grups van fer dues consideracions d’àmbit general en 

relació a aquets àmbits que es recullen a continuació: 

 A l’hora de plantejar àmbits d’actuació prioritaris, cal distingir entre dos grans mons, el 

de la recollida domiciliària i el de la recollida comercial. Fins i tot, cal decidir en quins 

dels dos s’actua de manera més intensa i per tant s’hi destinen més recursos. En aquest 

sentit, un participant va comentar que incidir en la recollida comercial garanteix més 

èxits amb menys esforços.[A] 

 Es fa difícil definir una gradació d’adequació perquè totes les peces han d’engranar i 

anar en la mateixa direcció. [C] 

 Des del grup D es va considerar que els àmbits proposats eren inadequats, ja que 

podien semblar una barreja entre objectius/reptes/actuacions tot barrejat. Així que ho 

van recategoritzar segons “actors”, “eines” i “criteris”: 

Actors 

Productors/fabricants [àmbit 3] 

Generadors [àmbit 1] 

Ciutadania i organitzacions [àmbit 2] 

Escoles 

Eines 

Informació 

Fiscalitat/normativa [àmbit 7] 

Comunicació [àmbits 9, 10] 

Exemplificació [àmbit 14] 

Internalització de costos [àmbit 8] 

Disseny [àmbits 4, 5, 6] 

Criteris 

Simplificació 

Individualització 

Adaptació a la realitat urbanística 

 

Tot seguit es mostren les aportacions integrades dels grups per a cadascun dels 10 àmbits 

d’actuació prioritaris proposats inicialment per l’Ajuntament, però també per a nous àmbits 

proposats per alguns grups. Per a cada àmbit s’inclou: 

 Una gràfica de dos eixos amb la valoració de cada grup respecte els criteris 

d’adequació i viabilitat. 

 Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació 

 Propostes d’actuacions per desplegar aquell àmbit: tot i que no era l’objectiu de la 

sessió recopilar actuacions concretes, diversos participants en van suggerir i per 

aquesta raó s’ha considerat oportú mostrar-les.  
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1. Prevenció de residus en els sectors empresarial, comercial i de serveis 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Tots els grups (menys el grup C) consideren aquest àmbit d’actuació com a força 

adequat, però pel que fa a la viabilitat hi ha qui ho considera complicat (grup D). La resta 

de grups no indiquen una viabilitat clarament elevada.   

Altres aportacions més específiques: 

 El grup C proposa un títol alternatiu per a l’àmbit d’actuació: “Prevenció i gestió de 

residus en els sectors empresarial, comercial i de serveis”.  

Actuacions per desplegar-lo 

 Reduir bosses que es lliuren en botigues de roba (acumulació de bosses, encara que 

siguin de paper). Incidir no només en els mercats. [A] 

 Ampliar ventall de comerços on incidir (augmentar fiscalitat) [A] 

 Implicar més en la gestió de residus i la recollida selectiva. [C] 

 Estendre la recollida dels eixos comercials a molts altres indrets i no abocar al carrer. 

[C] 

 Estudiar la potencialitat de participació en teixit industrial i empresarial (per fomentar 

l’economia circular local). [C] 
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2. Xarxes d’organitzacions ciutadanes i socials per a la prevenció i l’estalvi de 

residus 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Pràcticament tots els grups consideren aquest àmbit d’actuació com a força viable (ja 

existeixen aquestes xarxes), però discrepen en el seu grau d’adequació. 

Actuacions per desplegar-lo 

No es van proposar actuacions per part de cap grup. 
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3. Criteris de disseny, producció i consum que perllonguin el cicle de vida dels 

recursos i matèries primeres 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Tots els grups expressen posicionaments diferenciats respecte l’adequació d’aquest 

àmbit d’actuació, si bé hi ha una certa coincidència en considerar-lo poc viable.  

Altres aportacions més específiques: 

 Cal establir molt bé aquests criteris de disseny, producció i consum. [D] 

Actuacions per desplegar-lo 

 Incidir en la producció (règim de sostenibilitat més elevat: menys residu de base) 

(fiscalment?) [A] 

 Llibre blanc dels criteris [D] 
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4. Nous sistemes de recollida més senzills, integrats i adaptats a les diferents 

realitats urbanístiques i socioeconòmiques 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Pràcticament tots els grups consideren aquest àmbit d’actuació com a força adequat, per 

la necessitat de donar facilitats a la ciutadania, però discrepen sobre la seva viabilitat, 

especialment a curt termini. 

Altres aportacions més específiques: 

 El grup A ho considera menys viable perquè troba que en les condicions actuals no 

és senzill.   

 El grup B ho troba viable segons l’abast temporal. A llarg termini (2030) ho considera 

viable, mentre que a curt termini no.  

 Segons el grup D, la viabilitat depèn de l’impuls de decisions i polítiques adequades.  

Actuacions per desplegar-lo 

 Disminuir el nombre de contenidors de rebuig i reduir així l’espai disponible per a 

aquesta fracció [A] 

 Actuació referida al porta-porta i contenidor d’envasos. Porta-porta viable en barris 

poc densos i ciutadà conscient. Posar més contenidors a l’abast del ciutadà és poc 

adequat. [B] 

 S’està estudiant la viabilitat del porta a porta en proves pilot a barris de Barcelona. 

[C] 

 Apropar la responsabilitat als ciutadans. [C] 
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5. Recollida de la fracció orgànica com a eix central de la recollida selectiva 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Pràcticament tots els grups consideren aquest àmbit d’actuació com a força adequat i 

l’identifiquen com el principal repte de la recollida selectiva a Barcelona, però discrepen 

en el seu grau de viabilitat. 

Altres aportacions més específiques: 

 El grup A considera que amb menys esforços s’aconsegueix més èxit. Cal distingir 2 

línies de treball: recollida domiciliària i recollida comercial. [A] 

 Controlant la recollida de la fracció orgànica controlarem la resta. [A] 

 Un 40% de la recollida selectiva és comercial i és primordial per aconseguir una bona 

recollida selectiva. [A] 

 Segons el grup D, el principal escull a la viabilitat és que la població ho faci bé 

(campanya de sensibilització).   

Actuacions per desplegar-lo 

 Potenciar i prioritzar la recollida comercial, davant la particular (domiciliària). [A] 

 Contenidors amb xips. [A] 

 Més accions públiques per prestigiar la recollida de la matèria orgànica com a 

material valuós. [C] 

 Explicar bé la matèria orgànica què és, perquè en el medi urbà no es coneix tant com 

en altres medis més rurals. Explicar-ne bé la utilitat. [C] 

 Compostadors comunitaris perquè la gent s’impliqui. [C] 

 Lligar-ho també amb els horts urbans. [C] 

 Planta de compostatge a Vallvidrera per exemple com a acció pedagògica per a tota 

la ciutat. [C] 
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6. Xarxa de punts verds més propera i a l’abast de tots els ciutadans 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Pràcticament tots els grups consideren aquest àmbit d’actuació com a força viable (ja hi 

ha molts punts verds a la ciutat: 35) i adequat, amb l’excepció del grup A, que 

precisament el considera menys prioritari perquè ja hi ha prou punts verds a la ciutat. 

Actuacions per desplegar-lo 

 Fer dels punts verds espais més funcionals i educatius i no únicament llocs de 

recollida. Per exemple, que esdevinguin punts de formació (per aprendre a reparar), 

que s’hi possibiliti l’intercanvi d’objectes (que hi puguin entrar residus i també sortir-

ne), etc. [A] 

 Que en els punts verds -ne (donar nou valor). [A] 

 Incrementar l’ús dels punts verds fins arribar a les 800.000 visites anuals [B] 

 Fomentar més la preparació per a la reutilització. [C] 
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7. Normativa i fiscalitat favorable a la prevenció, la recollida selectiva i la 

recuperació i reutilització 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Tots els grups menys el grup C consideren aquest àmbit d’actuació com a força adequat, 

però els genera dubtes la seva viabilitat. 

Altres aportacions més específiques: 

 Principalment a nivell comercial i de serveis. [A] 

 Fiscalitat i comunicació van lligades. [A] 

 Depèn de l’Ajuntament, difícils d’implantar. [A] 

 La fiscalitat no té gaire força a l’hora d’aconseguir coses, per bé que ajuden a crear 

marc d’incentius que es vagin sumant [C] 

 Cal consens polític per endegar actuacions dins d’aquest àmbit. [D] 

Actuacions per desplegar-lo 

 Règim sancionador. [A] 

 Aflorar una taxa (turistes...). [A] 

 La ciutadania també ha de pagar una taxa, pot ser variable segons el que 

generes/recicles. Una taxa base i una variable segons la teva generació. [A] 

 Incentiu a la ciutadania. [A] 

 Incentiu quan vas a la deixalleria o punt verd (ja existeix però és poc visible 

actualment perquè va al rebut de l’aigua). [A] 
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8. Pagament segons la generació i internalització dels costos de la recollida i el 

tractament 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Tots els grups consideren aquest àmbit d’actuació com a força adequat, però poc viable. 

La dificultat tècnica en l’aplicació, així com la seva impopularitat, expliquen aquesta baixa 

viabilitat. 

Altres aportacions més específiques: 

 Segons el grup B, el ciutadà individual reaccionarà en el moment que visualitzi que 

generar residus li afecta directament a la seva butxaca. 

Actuacions per desplegar-lo 

 Pagament per generació. [A] 
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9. Canals de comunicació per afavorir la nova cultura del consum, la prevenció i la 

recollida segregada dels residus 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

En conjunt els grups consideren aquest àmbit d’actuació com a força viable (amb 

matisos), però discrepen en el seu grau d’adequació. 

Altres aportacions més específiques: 

 Cal implicar a la ciutadania en tots els àmbits (comunicar ja els hem comunicat) [A] 

 El grup B coincideix amb el grup A i diu que cal anar més enllà de comunicar, i 

passar a educar i sensibilitzar, i per això proposa un nou àmbit d’actuació prioritari 

(núm. 12).  

 El grup D el troba molt viable perquè ja hi ha molts canals de comunicació a 

disposició de l’Ajuntament. 

Actuacions per desplegar-lo 

 Incidir en matèria de recollida en els nens i la gent gran, perquè són més receptius i 

proactius. Prescriptors a la resta de la ciutadania. [C] 

 Impulsar accions a nivell de barri o carrers de retorn d’envasos. [C] 

 Adaptar els missatges a les diferents visions, cultures i sensibilitats. [C] 
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10. Retorn als ciutadans de la seva participació activa en la recollida selectiva i la 

prevenció 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Pràcticament tots els grups consideren aquest àmbit d’actuació com a força adequat i 

també viable. 

Altres aportacions més específiques: 

 En termes de viabilitat, és elevada perquè depèn estrictament de l’Ajuntament. [B], 

tot i que fan falta polítiques decidides en aquesta direcció. [D] 

Actuacions per desplegar-lo 

 Que no sigui anònim llençar la brossa. [A] 

 Informar sobre el descompte si portes els residus a la deixalleria o punt verd. [A] 
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11.  Educació/conscienciació per a una nova cultura (mentalitat) (NOU) 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació   

Aquest nou àmbit d’actuació prioritari només és proposat pel grup B, que el considera 

força adequat i lleugerament viable. 

Altres aportacions més específiques: 

 Cal explicar bé i donar a entendre el motiu pel qual una gestió adequada dels residus 

comença des de casa [B]. 

 En relació amb l’àmbit 9 (comunicació per una nova cultura), el grup considera que és 

més adequat educar que comunicar, però a la vegada és més complicat i els resultats 

s’obtenen a llarg termini. [B]   

Actuacions per desplegar-lo 

El grup no va proposar actuacions referents a aquest àmbit d’actuació. 
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12. Recollida comercial (NOU) 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Aquest nou àmbit d’actuació prioritari només és proposat pel grup B, que el considera 

molt adequat i viable. 

Altres aportacions més específiques: 

 Cal comptar amb la complicitat dels comerços, i per això cal posar-los les coses fàcils 

[B] 

Actuacions per desplegar-lo 

El grup no va proposar actuacions referents a aquest àmbit d’actuació. 
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13. Exemplificació municipal (NOU) 

 

Aportacions respecte l’adequació i la viabilitat de l’àmbit d’actuació  

Aquest nou àmbit d’actuació prioritari només és proposat pel grup D, que el considera 

molt adequat i viable, tot i que no exempt de dificultats. 

Actuacions per desplegar-lo 

El grup no va proposar actuacions referents a aquest àmbit d’actuació. 
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3. CONCLUSIONS 

De les aportacions dels participants se’n pot fer una lectura de conjunt. Tot seguit es 

relacionen algunes idees clau o recurrents que van aflorar en diversos grups i que tenen 

una visió de conjunt d’estratègia.  

 

1. L’Estratègia, en conjunt, generar interès entre tots els participants. 

L’Estratègia Residu Zero de Barcelona va generar un gran interès entre tots els 

assistents, com ho demostra l’elevada participació i la gran quantitat d’aportacions 

proposades pels participants.   

 

2. Els reptes identificats per l’Ajuntament generen un ampli consens. 

En conjunt, els reptes estratègics presentats a l’inici de la sessió generen una àmplia 

acceptació entre els participants., amb petits matisos de redacció.  

 

3. Tots els àmbits d’actuació proposats per l’Ajuntament reben alguna valoració 

positiva pel que fa a l’adequació. 

En tots els àmbits d’actuació sotmesos a debat, hi ha hagut almenys un grup que els ha 

considerat adequats. L’únic àmbit d’actuació que ha generat una valoració més baixa en 

aquest sentit ha estat el 2) xarxes d’organitzacions ciutadanes i socials per a la 

prevenció i l’estalvi de residus, principalment pel fet de considerar que aquestes xarxes 

ja estan creades i consolidades. 

 

4. Abunda una certa reserva respecte la viabilitat dels àmbits d’actuació proposats. 

A diferència de la valoració de l’adequació, la valoració de la viabilitat dels àmbits 

proposats és força tèbia. Molts àmbits han estat valorats en el llindar de la viabilitat, i 

fins i tot en una d’elles (8 - pagament segons la generació i internalització dels costos 

de la recollida) tots els grups han coincidit en qualificar-la com a poc viable per la 

dificultat. 

 

5. Els àmbits d’actuació que generen més consens entre els participants són el 8) 

pagament segons la generació i internalització dels costos de la recollida i el 10) 

tractament retorn als ciutadans de la seva participació activa en la recollida 

selectiva i la prevenció. 

Els àmbits d’actuació en els que els 4 grups han coincidit en la seva valoració són el 8 i 

el 10. Ambdós àmbits, molt relacionats entre ells, són considerats com a molt adequats 

per tots els grups, i també hi ha coincidència en considerar l’àmbit 8 com a poc viable, 

mentre que el 10 es considera més viable.  

 

6. L’àmbit d’actuació que genera menys consens entre els participants és el 3) criteris 

de disseny, producció i consum que perllonguin el cicle de vida dels recursos i 

matèries primeres 

Aquest àmbit d’actuació és el que ha obtingut una valoració més diversa i punts de 

vista més contrastats. Aquesta diversitat d’opinions segurament respon a la complexitat 

implícita en aquest àmbit d’actuació, i al fet que l’Ajuntament hi té poc marge 

d’intervenció.   
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ANNEX 1. PARTICIPANTS A LA SESSIÓ  

Van participar a la sessió 44 persones. Tot seguit es llisten les institucions, empreses i 

entitats participants, i el grup de treball en què van participar (alguns no van participar a 

cap grup). 

 

Institució/Empresa/entitat Grup 

Acca - Associació Catalana De Ciències Ambientals D 

ACEFAT AIE D 

Agència de Residus de Catalunya A 

Aigua és Vida C 

Ajuntament de Barcelona A, B, D 

Alencop A 

AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona B, C 

Associació Veïns Sarrià - 

CEPA - Ecologistes de Catalunya C 

Col·legi Sant Ramon Nonat A 

Corp Cld B 

Ecoinstitut Sccl D 

Ferrovial Servicios C 

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. B, D 

Fundació Prevenció de Residus i Consum Responsable A, B, D 

Gremi De Recuperació De Catalunya - 

Hospital Vall d’Hebron - 

Institut Joan d'Àustria A 

Lavola A, C 

Loom Sustainable Experiences - 

Natur Cat B 

PES Martí Codolar C 

Pimec Comerç D 

Retorna - 

Secretaria Tècnica Mapa B+S D 

Siresa B 

TMB - Transports Municipals de Barcelona - 

Urbaser S.A. A, B, C, D 
 


