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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”.

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


CAMPANYA “FES-LO NOU DE NOU”
(2019)



PROTOCOL DE REUTILITZACIÓ D’ENVASOS

• Acord voluntari per a què 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:
ü 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:
ü 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


PROJECTE REWINE

• Àmbit: Catalunya; Pressupost: 991.309 €; Finançament: EC / LIFE (60%);
Durada: 2016-2020;

• L'objectiu principal del projecte reWINE 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.



SUBVENCIONS A PROJECTS DE R I/O PXR
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Nº total projectes: 274 Total EUR: 5.100.067 € 



OBJECTIU GENERAL
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, i alhora poder oferir llocs
de treball estables, pensant en aquells col·lectius que es troben allunyats del mercat laboral.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Ampliar i aprofundir en el coneixement del sector de la R i PxR.
Posicionar la R i la PxR a les agendes polítiques, i el Comitè Estratègic Català com a òrgan expert en R i PxR.
Estudiar mesures fiscals que incrementin la viabilitat econòmica dels centres de reutilització.
Augmentar la qualitat i quantitat del flux de materials d’entrada i sortida del procés de R i PxR.
Incidir sobre la percepció que té la ciutadania dels productes de segona mà i treballar per un canvi d’hàbits de
consum que permetin incrementar el volum de productes de segona mà consumits per ciutadania i empreses.
Millorar la comunicació i cooperació entre les organitzacions, facilitant sinèrgies i l'intercanvi de coneixement i
experiències.

El projecte INTERREG SUBTRACT



• 1,17M FEDER
• 7 socis europeus.
• Ago 2019 – Gen 2023
• Dues fases:

§ 1a fase. D’agost 2019 a gener 2022.
- Diagnosi del sector.
- Intercanvi d’experiències.
- Anàlisi dels models de negoci.
- Definició del pla d’acció.

§ 2a fase. De febrer 2022 a gener 2023.
- Implantació del pla d’acció.

El projecte INTERREG SUBTRACT



- Contribuir a l’elaboració del pla d’acció aportant
projectes propis per a 2021-2022

- Implantar les accions previstes en el pla d’acció

- Avaluar periòdicament els resultats obtinguts i fer el
seguiment de la implantació del pla d’acció

- Actuar com a referència per altres agents que vulguin
implicar-se

Composició: 39 membres (Desembre 2021)

Sector acadèmic; 1 Sector civil; 3

Sector privat; 15Sector públic; 20

EL COMITÈ ESTRATÈGIC CATALÀ
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LA DIAGNOSI DEL SECTOR DE LA 
REUTILITZACIÓ A CATALUNYA: 

Resultats quantitatius

Ø 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.

Deixalleries (excepte RAEE i Tèxtil)

161,41 tones

Entitats públiques/privades

(excepte RAEE)

9.319,40 tones 

DARIG Tèxtil (excepte gestors 

inclosos en entitats)

9.113,85 tones

DARIG RAEE’s

269,13 tones

18.863,80 tones
R i PxR



L’ANÀLIS DELS MODELS DE NEGOCI



EL PLA D’ACCIÓ

8 Línies 
estratègiques 

18 accions 

80 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.



LÍNIES ESTRATÈGIQUES

En el cas de la LE3. Reutilització i preparació per a la reutilització, 
aquesta es divideix en quatre sub línies:

LE3a. Oferta. Actuacions per incrementar el nombre de 
productes susceptibles de ser reutilitzats.

LE3b. Demanda. Actuacions per incrementar la demanda de 
productes de segona mà.

LE3c. Oferta i demanda. Actuacions que incrementin alhora 
l’oferta i la demanda de productes.

LE3d. Allargament vida útil/Eficiència en l’ús. Actuacions per 
estendre la vida útil del producte o que millorin l’eficiència en 
l’ús.

EL PLA D’ACCIÓ



Distribució i nombre de projectes per línia
estratègica

Distribució i nombre de projectes per
tipologia de responsable

EL PLA D’ACCIÓ



MOLTES GRÀCIES!


