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Nota: Les idees expressades en aquest document corresponen al conjunt dels participants 

en la sessió “Estratègia Residu Zero: de la teoria a la pràctica. El programa d’accions”, i no 

reflecteixen necessàriament els punts de vista de l’Ajuntament de Barcelona, de manera que 

no són atribuïbles ni a aquesta institució ni a cap persona en particular. 
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1. OBJECTIUS, PARTICIPANTS I METODOLOGIA 

1.1. 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 

ha 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’estiu de 2016 l’Ajuntament va iniciar un procés de debat i reflexió amb els membres de la 

xarxa Barcelona + Sostenible, per consensuar, a través d’una sessió, els plantejaments de 

l’Estratègia Residu Zero. Aquest procés s’ha plasmat en un Programa d’accions amb més de 

40 iniciatives de prevenció, reducció de generació de residus, reutilització i recollida selectiva. 

Donant continuïtat a aquest procés de reflexió conjunta, l’Ajuntament va convocar de nou els 

membres de la xarxa Barcelona + Sostenible a una sessió per contrastar el Programa 

d’accions, i concretament aquelles mesures més innovadores i rellevants. Aquest informe 

recull les aportacions fetes pels participants al llarg d’aquesta segona sessió.  

 

Frederic Ximeno, 

Comissionat d’Ecologia 

de l’Ajuntament de 

Barcelona, va presentar 

la sessió 

 

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

La sessió va tenir lloc el 22 de juny de 2017 al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, i va tenir 

dues parts: una d’inicial informativa i una segona participativa que es va desenvolupar en 

tres grups separats per afavorir el debat i la reflexió.  

El programa de la sessió va ser el següent: 

17:30h  Benvinguda institucional 

 Frederic Ximeno. Comissionat d’Ecologia de l’Ajuntament de Barcelona. 

17:35h El programa d’accions de l’Estratègia Residu Zero 

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

17:50h Experiències i accions emblemàtiques  

Rosa Garcia. Directora de la Fundació Rezero. 

18:00h Debat d’aportacions sobre noves accions en tres grups de treball 

19:10h  Posada en comú dels resultats dels grups de treball 

19:30h  Propers passos i cloenda 

1.3. Dades d’assistència   

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

hi un total de 44 persones, de les quals 43 van participar activament en els grups de treball 

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

Curiosament, la primera sessió sobre l’Estratègia Residu Zero, que va tenir lloc l’estiu de 2016, 

també va comptar amb l’assistència de 44 persones, si bé amb un grau de participació menor, 

ja que van ser 33 les persones que van participar en els grups de treball. 

Figura 1. Participants als grups de treball segons tipologia d’agent (n=43)  

  
 

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

Administració 

pública; 11; 25%

Empresa; 26; 

59%

Entitat sense 

ànim de lucre; 5; 

11%

Universitat; 2; 

5%

https://1drv.ms/p/s!Ap_J0eVxXc4liJtbttGHgunoiY7Mzg
https://1drv.ms/b/s!Ap_J0eVxXc4liJtjT3maPVnvhToZsA
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/xarxa-de-signants/page/la-xarxa-de-signants
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1.4. Metodologia  

El debat en el marc dels grups de treball va durar 1h 10min, temps durant el qual els 

participants es van repartir en tres grups de treball distribuïts en sengles sales. Els tres grups 

van tractar continguts diferents; cada grup havia de debatre sobre tres mesures noves de 

l’Estratègia Residu Zero, estructurades en tres temàtiques:  

Grup Color Tema Mesures a debat 

A Blau Prevenció de 

residus 

A1.13. Reducció dels residus dels comerços take-away 

A1.14. Prevenció de residus al comerç de proximitat / grans 

superfícies 

A1. 17. Projectes d’aprofitament d’aliments al sector de la 

restauració i alimentació 

B Verd Models i 

sistemes de 

recollida 

A2.3. Recollida porta a porta 

A2.4. Experiències de devolució i retorn d’envasos 

A2.5. Contenidor groc. Ús per tipologia de materials 

C Groc Coresponsa-

bilització 

ciutadana i 

fiscalitat 

A2.2. Coresponsabilització ciutadana en la gestió dels residus 

A5.3. Mesures preventives per promoure la reducció de residus 

A5.5. Creació d’incentius (taxa) per a la recollida - ciutadania 

 

L’assignació dels grups va ser determinada pels interessos dels propis participants i també va 

seguir un criteri de distribució equitativa de participants per grup. El color dels grups estava 

inspirat en els colors dels contenidors de la fracció paper, vidre i envàs. 

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 les mesures més noves de l’Estratègia. 

L’objectiu del 1r exercici va ser valorar de manera ràpida l’adequació de la nova mesura, 

responent a la pregunta següent: 

És adequada la nova mesura per afrontar els reptes de l’Estratègia? 

El dinamitzador mostrava un full DIN-A3 amb el títol i una descripció de la mesura, i 

demanava la valoració dels participants. Per fer la valoració, els participants feien servir un 

sistema de votació amb targetes de colors:  

Color targeta Valoració 

Verda MOLT adequada 

Crema POC adequada  

Taronja GENS adequada 

 

En cas que algú valorés una mesura com a “GENS adequada”, se’l convidava a explicar els 

motius d’aquesta valoració. 

 

El 2n exercici va consistir en respondre, en grups de tres persones, una sèrie de preguntes 

adaptades al contingut de cada grup: 
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Tema Preguntes 

A. 

Prevenció de residus 

Coneixeu experiències que puguin ser referents per a Barcelona?  

Amb quines accions concretaríeu aquesta mesura?  

Quins agents s’haurien de considerar i quin hauria de ser el seu 

paper?  

B.  

Models i sistemes de 

recollida 

Quines creieu que són les principals barreres a la implantació del 

sistema a Barcelona? 

Quines accions creieu que poden contribuir a l’èxit del sistema? 

A quines zones o àmbits creieu que hi ha més possibilitats d’èxit? 

Per què?   

C. 

Coresponsabilització 

ciutadana i fiscalitat 

Coneixeu experiències que puguin ser referents per a Barcelona?  

Amb quines accions concretaríeu aquesta mesura?  

Quines són les principals barreres i com es poden afrontar?  

 

Els grups de tres persones escrivien les respostes a les preguntes en targetes de colors, i a 

continuació ho exposaven a la resta del grup. El dinamitzador anava recollint les targetes i 

les anava enganxant a un plafó a la vista de la resta de participants.   

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 

  



Sessió Estratègia Residu Zero: de la teoria a la pràctica. El programa d’accions – juny 2017 · Informe de resultats  

  

 

 
 

7 

2. APORTACIONS DELS PARTICIPANTS A L’ESTRATÈGIA RESIDU ZERO 

Tot seguit es presenten les reflexions i aportacions dels tres grups de debat. Algunes de les 

aportacions tenen un valor numèric al final, que indica el número de grups que van esmentar-

les; si no hi ha cap valor és perquè l’aportació en qüestió només va ser esmentada per un 

únic grup. 

La figura 2 mostra la distribució dels participants en els tres grups. Va haver una distribució 

força homogènia dels participants en cada grup, i tots els grups van ser heterogenis en la 

seva composició, amb representants de tots els tipus d’agents, a excepció del grup C (groc), 

que no va comptar amb cap representant d’universitats o centres de recerca.  

Figura 2. Nombre d’assistents per grup (n=43) 

 
 

 

Exposició en plenari 

dels resultats dels 

grups de treball 
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2.1. Grup A (blau). Prevenció de residus  

Aquest grup tractava mesures per a la prevenció de residus a través de la minimització dels 

residus al sector del comerç i del malbaratament alimentari al sector de la restauració i 

l’alimentació. 

Mesura: A1.13. Reducció dels residus dels comerços take-away 

Barcelona disposa actualment de nombrosos 

restaurants de menjar per emportar o que disposen 

d’aquesta opció. Aquesta activitat genera una 

elevada quantitat de residus que en la majoria del 

casos acaben a la fracció resta perquè són envasos 

de materials diversos amb restes de menjar. Es 

proposa dur a terme diverses accions per tal de 

mirar de reduir la quantitat de residus generats o 

l’impacte ambiental d’aquests mitjançant la 

promoció d’envasos reutilitzables o compostables. 
 

Coneixeu experiències que puguin ser referents per a Barcelona? 

• Molts negocis de restauració i càtering serveixen els seus productes per emportar amb envasos 

compostables. 

• A diverses ciutats d’Europa i Estats Units: servei de gots reutilitzables, amb sistemes de retorn 

i descomptes si el consumidor porta el got de casa per a cafeteries i restaurants. 

• Moltes universitats i food trucks tenen implantat un sistema de dipòsit - devolució i retorn. 

• Paelles retornables: en diversos restaurants permeten al client endur-se la paella deixant un 

dipòsit (per exemple: http://paellasvelarte.es/).  

• Els restaurants de moltes universitats ofereixen un servei de carmanyoles reutilitzables en servir 

les racions. 

Amb quines accions concretaríeu aquesta mesura? 

• Augment del cost dels envasos per emportar, perquè la gent opti per dur els seus propis 

envasos o fer servir envasos compostables. (2) 

• Dues línies de preus als restaurants, una per a envasos d’un sol ús i una altra per a envasos 

reutilitzables (més econòmica).  

• Envàs retornable pels menjars a domicili, per exemple les caixes de pizza (que el repartidor se’ls 

torni a endur). 

• Reducció del tipus de material, canviar el plàstic pel cartró o materials biodegradables. 

Promoure els envasos monomaterials, que requereixen un tractament més senzill. 

• Regulació dels materials emprats per a la fabricació d’envasos, i prohibició dels envasos no 

reutilitzables (poliestirè expandit o porexpan).  

• Possibilitat de comprar a l’establiment el propi envàs reutilitzable, per exemple a Starbucks 

pots comprar la tassa i la fas servir a casa. 

• Modificació de la normativa per tal que llicències de forns de pa puguin fer ús d’envasos 

reutilitzables (tasses). 

Quins agents s’haurien de considerar? Com s’haurien d’implicar? 

• Els principals agents haurien de ser els restauradors i el comerç de proximitat. 

• Les administracions i el govern estatal haurien de legislar aquest tema. 

Debat obert 

Sense debat 

 

 

http://paellasvelarte.es/
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Mesura: A1.14. Prevenció de residus al comerç de proximitat / grans superfícies 

En la línia dels progressos aconseguits amb la 

reducció del lliurament gratuït de bosses de plàstic 

als comerços de barri i de proximitat –amb la qual 

s’ha fomentat la reutilització i l’ús d’altres sistemes 

que no comporten el malbaratament de recursos i 

la generació de residus de vida curta-, difondre 

noves mesures de prevenció que posin de manifest 

el potencial d’estalvi del sector, i ampliar aquesta 

mesura també a grans superfícies comercials. 

 
Coneixeu experiències que puguin ser referents per a Barcelona? 

• Projecte Rewine (http://www.rewine.cat/). Iniciativa de reutilització d’ampolles de vidre al 

sector vitivinícola del sud d’Europa. És un projecte per promoure la reutilització d’ampolles, per 

tal de reduir la generació de residus, els gasos amb efecte d’hivernacle i estalviar costos. 

• Prohibició de les bosses de plàstic a Formentera, Palma de Mallorca, New York, San Francisco... 

• Xarxes de comerç verd (Rezero): http://rezero.cat/campanyes-51790/comerverd/xarxes-

comerc-verd  

• Al País Basc i a alguns mercats de Barcelona animen als consumidors a dur la seva pròpia 

carmanyola per comprar al mercat. 

• Venda de productes a granel, per exemple llet, sabó, llegums... 

Amb quines accions concretaríeu aquesta mesura? 

• Subvencions o reduccions de la taxa de gestió de residus per a establiments que portin a terme 

iniciatives per reduir residus. 

• Promoció des del mercat de barri de l’envàs retornable. 

• Eco-etiquetatge: canviar conductes del consumidor, amb informació sobre la petjada ecològica 

o aspectes relacionats amb la salut (microplàstics perjudicials per la salut). 

• Visibilització d’experiències d’èxit d’empreses amb bones pràctiques, que serveixin d’exemple.  

• Regulació dels embolcalls (packaging) dels productes per tal que les empreses no sobre-

envasin el seus productes.  

• Incentius als productors que redueixin els envasos dels productes. 

• Incentius a les empreses que tinguin proveïdors locals, i facin servir aliments de temporada. 

• Encariment del preu dels productes que tenen més embolcalls. 

• Preferència a la cua dels establiments si es duu el got de casa, sobretot útil a l’hora punta en 

zones d’oficines. 

Quins agents s’haurien de considerar? Com s’haurien d’implicar? 

• Administracions i govern estatal, s’ha de legislar aquest tema i fer complir. (2) 

• Pròpies empreses.  

• Usuaris conscienciats a pagar més, a anar a comerços amb bones pràctiques en prevenció. 

Debat obert 

Caldria incorporar en el debat la part d’ecodisseny, ja que en l’etapa del disseny del producte és 

on es poden determinar la major part dels impactes relacionats amb el cicle de vida del producte.  

Al comerç de proximitat ja s’ha fet molta prevenció i potser hi ha altres camps que estan més 

fluixos. Un altre assistent considera que malauradament encara queda molta feina per fer per 

implicar els establiments en la reducció dels residus generats. 

 

 

 

 

 

http://www.rewine.cat/
http://rezero.cat/campanyes-51790/comerverd/xarxes-comerc-verd
http://rezero.cat/campanyes-51790/comerverd/xarxes-comerc-verd
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Mesura: A1.17. Projectes d’aprofitament d’aliments – sector restauració i alimentació 

Impulsar noves accions dirigides a evitar el 

malbaratament alimentari i conscienciar els 

ciutadans, els comerciants i els professionals que 

treballen amb aliments. Entre les accions hi hauria: 

incorporar mides de plats en la seva oferta, aplicar 

bones pràctiques en la cuina o gestionar de manera 

sostenible els excedents (via entitats social i 

microxarxes de distribució). 

 
Coneixeu experiències que puguin ser referents per a Barcelona? 

• Supermercats (com Bonpreu o Consum) que posen un adhesiu i baixen el preu de cost als 

productes que caduquen l’endemà (2) 

• Campanya Remenja’mmm (http://www.remenjammm.cat/). Des dels restaurants incentiven als 

clients que s’emportin el menjar que no s’han acabat. 

• Nevera solidària (http://neverasolidaria.org/): reaprofitament, menjador de València que 

envasa  menjar, a Barcelona hi ha centres cívics que també s’hi han acollit. 

• Espigoladors (http://www.espigoladors.cat): és una entitat que fa confitures amb fruites i 

verdures que són lletges o no aptes per a la venda. 

• Freegan Pony (http://freeganpony.com/) (França) cuina amb aliments “rebutjats” de mercats. 

• Hi ha restaurants que amb el menjar no servit alimenten als treballadors durant la setmana. 

• Donacions dels forns de pa, del que no han venut el mateix dia, o que aprofiten l’excedent per 

fer un nou producte més econòmic (croissant fregit, per exemple). 

• Castelldefels, Reus i altres municipis: ecorestaurants contra el malbaratament alimentari: 

https://goo.gl/gZCx9S.   

• App We save food o Too good to go (http://toogoodtogo.co.uk/) o altres, que publiquen 

productes que no s’han venut, a un preu més econòmic. Ho fan restaurants i cafeteries. 

• Un dels llocs on més hi ha malbaratament és abans d’arribar al restaurador. Hi ha qui crema 

aquests aliments que estan obligats a llençar per aprofitar el material i produir energia.  

Amb quines accions concretaríeu aquesta mesura? 

• Dignificació de l’aprofitament, com un segell de qualitat. Que canviï la visió social quan t’endús 

el menjar que no has consumit, canvi de consciència social. És com la roba vintage i la roba de 

segona mà, ara és modern portar roba reutilitzada. (2) 

• Facilitats legals a la donació segura d’aliments, com per exemple la Ley del buen samaritano, a 

EEUU, on hom no pot reclamar per un aliment si aquest s’ha ofert de forma gratuïta. 

• Potenciació de la cuina d’aprofitament. Tallers d’aprofitament, de les croquetes als canelons, 

abans les àvies ho feien molt i s’ha anat perdent. El llibre d’Irene Gelpí (A la cuina tot s’aprofita), 

explica receptes d’aprofitament. Les coques de recapte venien de l’aprofitament. (2) 

• Sistemes de control del malbaratament alimentari en centres públics (hospitals, escoles, 

residències). Revisar els contractes dels hospitals, hi ha malalts que necessiten quantitats 

petites d’aliment i l’altra part la llencen perquè no la poden oferir per normativa, de manera 

que els hospitals catalans malbaraten entre 150 i 200 g de menjar per àpat. 

• Menús més flexibles, amb alguns complements com per exemple amb aigua i pa. 

• Apps i ús de xarxes socials, ajudarà a modernitzar el tema.  

Quins agents s’haurien de considerar? Com s’haurien d’implicar? 

Cap grup va aportar respostes a aquesta pregunta  

Debat obert 

Sense debat 

http://www.remenjammm.cat/
http://neverasolidaria.org/
http://www.espigoladors.cat/
http://freeganpony.com/
https://goo.gl/gZCx9S
http://toogoodtogo.co.uk/


Sessió Estratègia Residu Zero: de la teoria a la pràctica. El programa d’accions – juny 2017 · Informe de resultats  

  

 

 
 

11 

2.2. Grup B (verd). Models i sistemes de recollida  

Models i sistemes de recollida més senzills, més integrats i adaptats a les diferents realitats 

urbanístiques i socioeconòmiques de la ciutat. 

Mesura: A2.3. Recollida porta a porta 

Incorporar com a mecanisme alternatiu de 

coresponsabilització de la ciutadania la 

implantació del sistema porta a porta en zones 

amb característiques urbanístiques que facilitin la 

seva implantació. 

 
Quines creieu que són les principals barreres a la implantació del sistema a Barcelona? 

• Manca d’implicació ciutadana. És un esforç que no tothom està disposat a fer: “Jo ja pago 

impostos, perquè he de fer la feina d’altres...” (3) 

• Comunicació: no saber-ho explicar bé a la població i no saber arribar a tothom. Sabran com fer 

les coses els ciutadans? Sabran on deixar els residus? (2) 

• Falta de temps de l’usuari de cara a depositar les deixalles. És incòmode. (2) 

• Sobrecost d’augmentar la flota de camions d’escombraries. 

• Falta d’espai als habitatges. Els edificis de Barcelona no estan preparats per aquest model. 

• Rotació de la població. S’ha d’aplicar a llocs amb població estable. 

• Transparència del sistema. 

• Mala imatge als carrers en haver més contenidors i brutícia no focalitzada en un sol lloc. 

• Anonimat: algunes persones quan no les veuen poden fer el que volen. 

• Manca de punts verds. Poca gent els coneix i molts els tenen lluny. 

• Dificultats a l’hora de premiar o sancionar per incentivar la implantació. 

• Manca de persistència: no caure en el desànim si no es pot aplicar al moment o no funciona 

bé des d’un bon principi. 

Quines accions creieu que poden contribuir a l’èxit del sistema? 

• Comunicació i sensibilització ciutadana. Personalitzar la informació. 

• Control estricte de cara al compliment del sistema. 

• Resultats tangibles. Transparència. 

• Recompensa: amb compostatge o biomassa, per exemple. 

• Fer una prova pilot per provar l’efectivitat. 

A quines zones o àmbits creieu que hi ha més possibilitats d’èxit? Per què?   

• Ajustar el model d’implantació al tipus de trama urbana.  

• Llocs amb baixa densitat de població o de població estable (no a zones extremadament 

turístiques). 

Debat obert 

Segons un dels assistents, no es pot respondre sobre el sistema porta a porta de forma precisa 

perquè hi ha diferents models. Depèn de si és ruralista o de zones molt poblades/compactes. S’ha 

d’especificar quin és el model de porta a porta pel qual vol apostar l’ajuntament abans de dir si hi 

estem d’acord o no, o respondre com es podria aplicar. 
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Mesura: A2.4. Experiències de devolució i retorn d’envasos 

Conèixer l’evolució del model SDDR a nivell estatal 

i europeu. Col·laborar en proves d’ experiències de 

devolució i retorn d’envasos als supermercats, 

centres comercials, zones d’esbarjo ciutadà..., per 

tal d’afavorir la recuperació de recursos i retornar-

los al cicle productiu i de consum. 

 
Quines creieu que són les principals barreres a la implantació del sistema a Barcelona? 

• Efecte frontera: cal definir molt bé la frontera del sistema. Volem que entrin envasos de fora 

dels sistemes per recuperar tot tipus d’envasos vinguin d’on vinguin, o delimitem la prova pilot 

a les persones que fan vida dins la frontera? Com es controla? (2) 

• Els productes: quins estan dins del model? Quins es poden retornar i quins no?  

• És un maldecap pels ciutadans. S’ha d’identificar molt bé quins envasos poden ser entregats i 

comunicar-ho bé. 

• La voluntat dels ciutadans per fer aquest treball: no tenen cap benefici ni obligació. 

• S’afegeixen dificultats a l’hora de separar: hi hauria una sisena fracció de residus.  

• S’hauria d’habilitar un espai físic als comerços que fan la recollida, i no tots tenen lloc o ganes 

(ja costa instaurar el preu de les bosses!). 

• Desincentivació a l’hora de reciclar (ús dels contenidors de recollida selectiva). 

Quines accions creieu que poden contribuir a l’èxit del sistema? 

• No retornar diners immediats. Risc d’estigmatitzar la campanya perquè hi haurà qui agafarà 

envasos dels contenidors per retornar-los i aconseguir així diners. Es proposa crear descomptes 

en els centres on es recullin i així evitar la “picaresca”.  

• Vincular-ho a la població autòctona, implicar els ciutadans de Barcelona en el projecte, 

relacionar-ho amb el benestar de la ciutat. 

• Incentius per als ciutadans. Per exemple, un carnet amb “premi”. 

• Que la recuperació es faci a totes les botigues que venguin el producte. 

• Legislació que obligui als comerços a adoptar aquestes mesures. 

• La ciutat és qui hauria de repartir aquests “premis” o “incentius”, no els centres (súpers, centres 

comercials...).  

• No premiar només el retorn, sinó també tot el reciclatge. No fer preferència retorn vs. 

reciclatge. 

• Més transparència. Fa falta un feedback i una recompensa directa, perquè a Barcelona el preu 

del servei està amagat: si fos més transparent i alhora hi hagués un clar sistema de retribució 

(com per exemple el sistema de deixalles d’Argentona) es motivaria més la ciutadania. 

• Una prova pilot per incentivar la prevenció del consum d’envasos i la reutilització d’aquests 

més que no pas un sistema de retorn. 

A quines zones o àmbits creieu que hi ha més possibilitats d’èxit? Per què?   

• Els entorns petits o les zones més limitades (centre comercial, supermercats, comunitats 

universitàries...) tenen més probabilitats d’èxit.  

Debat obert 

El representant d’Ecoembes creu que a Alemanya els plàstics i envasos no han desaparegut del 

carrer amb el retorn d’envasos. La representant de Rezero no ho comparteix, segons ella sí que ha 

estat útil a Alemanya. 
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Mesura: A2.5. Contenidor groc. Ús per tipologia de materials 

Ús del contenidor groc en funció de la tipologia de 

materials (plàstics, llaunes, bricks) 

independentment del si és envàs o no. Verificar la 

viabilitat del projecte en base als rendiments de 

separació en la planta de tractament. 

 
Quines creieu que són les principals barreres a la implantació del sistema a Barcelona? 

• Quin triatge s’ha de fer? Per separar tots els residus s’haurà de modificar tota la planta de 

triatge, especialment la cabina de recepció. Caldrà una maquinària immensa per aquest nou 

sistema! 

• Complexitat de comunicació: pot costar transmetre a la gent què dipositar al contenidor.  

• La tipologia del groc ha canviat molt durant els últims anys. Es confon el ciutadà, es 

desincentiva el reciclatge dins dels sectors menys conscienciats. 

Quines accions creieu que poden contribuir a l’èxit del sistema? 

• Contenidor més versàtil i ampli. Fer un contenidor que no sigui tan limitat i promogui el 

complet reciclatge.  

A quines zones o àmbits creieu que hi ha més possibilitats d’èxit? Per què?   

• La universitat és una bona zona per implantar una prova pilot. El representant de la Universitat 

de Barcelona es va oferir per impulsar aquesta prova pilot.  

Debat obert 

És més fàcil comunicar “tots els materials al groc” que no pas “aquests materials aquí i els envasos 

allà o viceversa”. Es facilitarien les campanyes de comunicació. 
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2.3. Grup C (groc). Coresponsabilització ciutadana i fiscalitat 

Coresponsabilitat ciutadana a través de la identificació dels usuaris dels contenidors, i 

normativa i fiscalitat que incentivi la prevenció, la recuperació i la reutilització, amb 

internalització dels costos de la recollida i el tractament de residus. 

En aquest grup no es va poder tractar, per manca de temps, la tercera mesura prevista (A5.3 

– Mesures preventives per promoure la reducció de residus). Això va permetre, no obstant, 

aprofundir una mica més en les dues mesures debatudes. 

 

Mesura: A2.2. Coresponsabilització ciutadana en la gestió dels residus 

Actualment hi ha diversos sistemes que permeten 

aquesta coresponsabilització a través de la 

identificació dels usuaris dels contenidors 

(contenidors amb targeta, identificació per NFC, 

etc.) Estudiar la possibilitat de vincular aquesta 

acció a possibles bonificacions/ incentius 

econòmics o en espècies dels usuaris. 

Paral·lelament, aquesta informació proporcionada 

pel sistema d’identificació pot ser explotada per tal 

de incrementar l’eficiència del servei de recollida 

de residus.  

Coneixeu experiències que puguin ser referents per a Barcelona? 

• Obertura de contenidors amb targeta a Itàlia (Parma, per ex.) i a Navarra. 

• Bosses de recollida porta a porta que incorporen una etiqueta identificativa (en països del Nord 

d’Europa). 

• Tancament del contenidor de fracció orgànica a Donosti. 

Amb quines accions concretaríeu aquesta mesura? 

• Clàusules de flexibilitat en la nova contractació del servei de recollida que permetin a les 

empreses adaptar-se a noves situacions que puguin sorgir en cas que calgui implementar nous 

sistemes d’identificació d’usuaris. 

• Abans de decidir-se per un o altre sistema d’identificació, consultes i processos participatius 

amb entitats i veïns per validar el sistema triat. En aquest sentit, tenir present que cada barri o 

districte poden tenir realitats diferents i que un sistema útil en un lloc no ho sigui en un altre. 

• Garantir el control públic de la informació que aportin els sistemes d’identificació, és a dir, 

augmentar i molt la protecció de les dades personals, garantir l’anonimat.   

 

(continua a la pàgina següent) 
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Quines són les principals barreres i com es poden afrontar? 

• La dificultat de decidir quins contenidors s’haurien de tancar. Tots alhora? Només algunes 

fraccions? Si es decideix tancar només el contenidor del rebuig, automàticament es generarien 

impropis en la resta de fraccions (i contenidors). Cal evitar el tancament exclusiu del contenidor 

del rebuig. Una solució seria tancar el contenidor de rebuig i el de matèria orgànica. S’ha 

demostrat que si es redueix el nº de recollides de la fracció resta, milloren els nivells de recollida 

selectiva. 

• L’enorme dificultat d’assolir un nivell de col·laboració massiu per part de la ciutadania i un bon 

ús del sistema tecnològic associat per part de determinats col·lectius. Caldria un llarg període 

previ d’informació, comunicació i fins i tot formació. Plantejar des d’un inici mesures de 

motivació i incentivació que animin la ciutadania a adoptar el nou sistema. 

• Els grans costos econòmics associats a la implementació del sistema d’identificació i a la 

campanya de comunicació i conscienciació associada.  

• Problemes associats al cens de persones autoritzades a dipositar residus als contenidors. Com 

considerar i acreditar els turistes, una població molt fluctuant? 

• L’enorme diversitat cultural i de col·lectius de la ciutat pot dificultar la implementació i el procés 

de comunicació previ. 

• Manca d’espai per instal·lar contenidors en alguns barris, per exemple Ciutat Vella. 

• La dificultat de controlar que cada residu va al contenidor que toca. Possibles solucions: 

sensors, wifinet, etc. 

• Una possible solució a aquestes barreres és el sistema del porta a porta. El problema és que 

aquest sistema no és viable a tota la ciutat. 

Debat obert 

Alguns participants van comentar que el títol de la mesura era massa genèric i no es corresponia 

exactament amb la descripció associada, centrada sobretot en els sistemes d’identificació dels 

usuaris dels contenidor. Uns sistemes que permeten obtenir dades individuals d’ús que després es 

poden utilitzar per establir bonificacions o per obtenir informació que permeti incrementar 

l’eficiència del servei de recollida de residus. Per aquesta raó, proposaven algun títol alternatiu com 

ara “Sistemes d’identificació d’usuaris de contenidors”. 

D’altra banda, els mateixos participants observaven un lligam clar i evident entre aquesta mesura i 

l’A5.5, entenent que l’A2.2 (destinada a crear incentius) es correspondria amb un pas previ a l’A5.5. 

Primer identificar i després bonificar. Aquest lligam entre les dues mesures s’hauria de fer evident 

d’alguna manera. 

Finalment, un darrer debat sobre el títol de la mesura feia referència al pes excessiu que semblava 

atorgar a la ciutadania en la gestió dels residus, quan aquesta responsabilitat recau a diferents 

sectors (Administració en primer lloc, i després productors i ciutadania). La coresponsabilitat 

ciutadana ha de ser paral·lela a la d’altres actors. 
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Mesura: A5.5. Creació d’incentius (taxa) per a la recollida - ciutadania 

Crear incentius per a la ciutadania amb l’objectiu 

de millorar la gestió dels seus residus, i fomentar 

l’ús de la deixalleria entre la ciutadania. 

 
Coneixeu experiències que puguin ser referents per a Barcelona? 

• A Bellaterra, els usuaris de la deixalleria opten a reutilitzar materials a través d’un sorteig 

(Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, http://www.cresidusvo.info).  

• A l’Àrea Metropolitana de Barcelona i altres municipis com Sant Quirze del Vallès, els usuaris 

de la deixalleria tenen descomptes en la taxa de tractament de residus (que apareix a la factura 

de l’aigua) o en altres taxes municipals. 

• A França les deixalleries (ressourceries) s’han transformat en espais de recursos a preu baix 

(http://www.ressourcerie.fr/).  

• Les deixalleries de Parma han establert un sistema d’incentius econòmics que durant els caps 

de setmana genera llargues cues de ciutadans per deixar-hi residus. 

• Vincular la recollida selectiva realitzada en un barri amb beneficis directes al barri associats a 

la compra de material per a equipaments (així es va fer fa anys al barri de Bon Pastor). 

• A Seül s’ha creat un sistema de persones jubilades que actuen com a “agents comunitaris de 

residus”. Cobren una petita paga a canvi de vetllar pel bon ús dels contenidors. 

Amb quines accions concretaríeu aquesta mesura? 

• Taxa de recollida de residus separada de qualsevol altra taxa o factura i que serveixi 

exclusivament per finançar la recollida de residus i sobre la qual s’hi puguin aplicar 

bonificacions. Ha de ser una taxa molt transparent que serveixi també per informar sobre el 

cost de la recollida. Dubte plantejat: aquesta taxa s’hauria de vincular a la petjada ecològica? 

• Nous descomptes específics a la taxa vigent de tractament de residus (o a altres taxes), que es 

poden seguir vinculant a l’ús de deixalleries, i que siguin més atractius. 

• Vincular la creació de nou mobiliari urbà als barris al grau de recollida selectiva aconseguida 

(“incentius col·lectius km 0”). Per exemple, parcs infantils fets de plàstic reciclat segons els kg 

de plàstic recollits a través dels contenidors grocs del barri, o en els punts verds, etc. 

• Recuperació de la professió de drapaire de barri (en base a iniciatives d’emprenedoria). Una via 

per fomentar l’economia circular i la reutilització. I de retruc, evitar la marginació de les 

persones que recullen materials als contenidors i aconseguir la seva integració social. 

• Promoció als punts verds d’altres activitats a més de la recollida: tallers, activitats educatives... 

Quines són les principals barreres i com es poden afrontar? 

• La gran dificultat que comporta crear una nova taxa ja que requereix un consens polític difícil 

d’aconseguir i a més es tracta d’una mesura molt impopular. 

• L’aplicació de bonificacions sobre la nova taxa depèn d’haver implementat un sistema de 

seguiment del comportament dels ciutadans, el qual com s’ha vist en la mesura anterior té 

molta complexitat. Amb els residus tot es basa en l’anonimat i no es pot bonificar ni tampoc 

sancionar. És com si els cotxes anessin sense matrícules, no hi haguessin semàfors, etc. 

• La transparència a l’hora de gestionar una taxa sol ser complicada de dur a la pràctica. 

• Les bonificacions fiscals s’han de publicitar perquè siguin efectives, i això a alguns ajuntaments 

els costa perquè els fan reduir la recaptació d’impostos municipals. 

Debat obert 

Sense debat 

http://www.cresidusvo.info/
http://www.ressourcerie.fr/
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2.4. Priorització de les noves mesures 

Com a exercici final, es va demanar als participants que prioritzessin les noves mesures de 

l’Estratègia. Per fer-ho, disposaven d’un espai a la sortida de la sala, amb un panell gran amb 

les mesures impreses, i unes dotacions de gomets per tal de prioritzar les mesures. Cada 

participant podia votar 5 de les mesures proposades (un 25%) en el panell. La figura següent 

presenta el resultat de la priorització.  

Figura 3. Prioritat de les noves mesures, segons els participants  

 

La mesura més valorada va ser la “A5.5 Creació d’incentius (taxa) per a la recollida – 

ciutadania, seguida de les mesures A2.2 (del mateix grup de treball) i A1.13. És de destacar 

que les 6 mesures més valorades van ser, precisament, les que es van tractar a fons en els 

grups de treball. Totes les mesures van rebre almenys una valoració de prioritat. 

 

 

Exercici de 

priorització  

al final de la sessió 
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3. ALGUNES 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 ofereixen 

una visió de conjunt d’estratègia.  

1. L’Estratègia segueix generant 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. Cal destacar que aquest interès es manté des de la sessió que va tenir lloc 

l’estiu de 2016, amb la mateixa quantitat de participants.   

 

2. Les mesures proposades per l’Ajuntament obtenen un àmplia acceptació. 

En conjunt, les mesures sotmeses a debat durant la sessió generen una àmplia acceptació 

entre els participants, amb petits matisos. Només la mesura “A2.5. Contenidor groc. Ús 

per tipologia de materials” genera un cert posicionament contrari.   

 

3. Les mesures sotmeses a debat són també les que obtenen una priorització més 

elevada. 

Les sis mesures més valorades en l’exercici final de priorització van ser, precisament, les 

que es van tractar a fons en els grups de treball, la qual cosa indica que les mesures 

debatudes eren també les que es consideraven més prioritàries per part dels participants 

a la sessió.   

 

4. Hi ha una gran quantitat d’exemples de posada en marxa d’estratègies de residu 

zero en diversos àmbits temàtics i territorials. 

La sessió va ser una bona ocasió per recollir exemples i experiències reeixides de 

minimització de residus en diversos àmbits (comerç, restauració, indústria, àmbit 

domèstic...). Algunes d’aquestes experiències eren d’altres ciutats, però també es van 

destacar iniciatives que s’estan impulsant ara mateix a la ciutat de Barcelona.  

 

5. L’administració és un agent clau per impulsar l’Estratègia Residu Zero, però no és 

l’únic. 

A l’hora d’identificar qui ha de liderar l’impuls de les diverses mesures contingudes en 

l’Estratègia Residu Zero, molts participants coincideixen en assenyalar l’Administració, ja 

que és qui pot legislar, establir incentius i multes, i dur a terme actuacions 

exemplificadores. Això no significa, però, que la resta d’agents no hagin de 

coresponsabilitzar-se, des de les empreses productores a la ciutadania, passant pels 

comerços i establiments de restauració.   

 

6. La cerca del benefici mutu, un camí segur per a l’èxit de les mesures. 

Molts dels exemples i propostes plantejats pels participants remarquen la importància 

del benefici mutu i de les solucions win-win per tal d’aconseguir reduir la generació de 

residus. Mesures com els incentius, les aplicacions per posar en contacte comerços, 

restaurants i consumidors, l’aposta per una indústria amb menys envasos, generen 

beneficis a diversos agents a la vegada, i per tant tenen més probabilitat d’èxit.   
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ANNEX 1. PARTICIPANTS A LA SESSIÓ  

Tot seguit es llisten les institucions, empreses o entitats que van participar a la sessió, i el 

grup en què van participar (una persona no va participar a cap grup). 

Institució/Empresa/Entitat Grup 

Rezero Blau 

Fomento de Construcciones y Contratas, SA Blau 

Lavola 1981, SA Blau 

Aigües de Barcelona Blau 

Lavola 1981, SA Blau 

Te lo sirvo verde Blau 

Naturcat Blau 

Corporació CLD Blau 

Casal de barri Cal Rectoret Blau 

UPC Blau 

Lavola 1981, SA Blau 

Aigües de Barcelona Blau 

Ajuntament de Barcelona Blau 

Ferrovial Servicios Verd 

Lavola 1981, SA Verd 

Fomento de Construcciones y Contratas, SA Verd 

Fundació Engrunes Verd 

Ecoembes Verd 

Consellera del districte Sant Martí Verd 

Corporació CLD Verd 

Aula Ambiental Sagrada Família Verd 

Ajuntament de Barcelona Verd 

URBASER, SA Verd 

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Verd 

Lavola 1981, SA Verd 

UB Verd 

Fomento de Construcciones y Contratas, SA Verd 

Ecoinstitut Groc 

Fomento de Construcciones y Contratas, SA Groc 

Edenway Groc 

Ateneu de fabricació de La Fàbrica del Sol Groc 

Lavola 1981, SA Groc 

Ajuntament de Barcelona Groc 

Ajuntament de Barcelona Groc 

Corporació CLD Groc 

Ecoembes Groc 

Grup Ecologista del Nucli Antic de Barcelona Groc 

Tarpuna Groc 

URBASER, SA Groc 

Entorn XXI Groc 

Àrea Metropolitana de Barcelona – Rezero Groc 

Centre Cívic el Coll – la Bruguera Groc 

Fomento de Construcciones y Contratas, SA Groc 

Ajuntament de Barcelona - 
 


