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Es tracta d’una iniciativa que pretén reutilitzar objectes en bon estat de 
conservació i funcionament per tal de destinar-los a cobrir necessitats bàsiques 
de persones en situació de vulnerabilitat social. 
L’espai de reutilització social s’ubica a la deixalleria municipal (C/Progrés, s/n) on 
s’emmagatzemen els objectes que poden ser reutilitzats fins que els recullen 
usuaris autoritzats pels serveis socials (de l’Ajuntament i de Càritas).

1. Descripció
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• Ambiental: allargar la vida d’objectes que encara que poden ser útils i 
evitar que esdevinguin residus, aconseguint una prevenció real de residus. 
La reutilització suposa reduccions en el consum de matèries primeres i 
energia, i, per tant, estalvis rellevants de les emissions relacionades.

• Social: donar resposta a algunes de les demandes o necessitats que 
presenten les  persones ateses pels Serveis Socials Municipals i de Càritas i 
que es troben en situació de vulnerabilitat social.

• Econòmic: aconseguir recursos sense cost per als beneficiaris de les 
entitats socials i disminuir el cost del transport i gestió de residus a plantes 
especialitzades.

2. Objectius
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3. Context i posada en funcionament del servei

• Pla de Prevenció de residus 2013-2016

Acció 4.1 Foment de la reutilització de béns i productes
Establiment d’un sistema de regulació i control del funcionament del centre de reutilització
vinculat a la deixalleria o a algun altre espai fix o itinerant.

• Acció inclosa com a millora en el contracte del servei de deixalleria.

• S’inicia el servei l’abril de 2016

Reutilització social o 
oberta a la ciutadania? Basat en el model Valls

Estudi d’altres
experiències

Treball transversal: 
- medi ambient
- serveis socials (Ajuntament i Càritas) 
- informàtica
- gestors deixalleria (Formació i Treball)
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L’Ajuntament comprova l’estat dels 
materials, els fotografia i els penja en una 

base de dades

Dipòsit de material a l’espai de reutilització 
de la Deixalleria

Ciutadà porta un material a la Deixalleria

L’encarregat de la Deixalleria verifica el full 
de reserva, l’arxiva i afegeix a la base de 

dades el pes, la data de recollida, les 
observacions, i  les incidències, si n’hi ha

L’encarregat de la Deixalleria valora si el 
material és reutilitzable

Els serveis socials de l’Ajuntament i de 
Càritas consulten els materials disponibles i 

els exposen a les seves cartelleres

L’usuari s’emporta el material

Els serveis socials reserven el material 
durant  un màxim de 72 hores a la base de 
dades i en aquest termini lliura un full de 
reserva a l’usuari per retirar el material

Els usuaris dels serveis socials fan la petició 
dels materials del seu interès

L’usuari va a la Deixalleria en el termini de 
48 hores des del lliurament del  full de 

reserva

Si no es recull el 
material, es 
torna a marcar 
com a 
disponible a la 
base de dades

4. Esquema de funcionament
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5. Elaboració de criteris i documents de cessió 

Cristeris consensuats amb els serveis
socials de l’Ajuntament i de Càritas
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6. Espai d’emmagatzematge
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7. Elements de comunicació

Banderola identificativa del magatzem

Aplicació http://reutilitza.cornella.cat/
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7. Elements de comunicació

Aplicació http://reutilitza.cornella.cat/
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8. Resultats del primer any de funcionament

Objectius ambientals:

231 objectes catalogats per la reutilització
92 objectes reutilitzats

9
49

9

19

14
18

99

3 11

Altres joguines i jocs

Electrodomèstic de la llar (AEE)

Imatge i so (AEE)

Material de nadó

Material esportiu

Mobiliari

Parament de la llar

Comunicacio i informàtica

Altres

Distribució dels 231 objectes per tipologies
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Pes dels objectes reutilitzats: 383,71 Kg.

Objectius Socials:

92 peticions fetes per 23 usuaris

8%

30%

3%

19%

21%

19%

Altres

Altres joguines i jocs

Electrodomèstic de la llar 
(AEE)
Imatge i so (AEE)

Material de nadó

Material esportiu

Mobiliari

Parament de la llar

8. Resultats del primer any de funcionament
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• Bon funcionament de l’aplicació, que permet un bon 
seguiment dels objectes reutilitzats.

• Poques peticions: es fa reforç a serveis socials perquè facin
més difusió del servei

• Molts objectes reutilitzables: l’espai limita la quantitat
d’objectes que es poden emmagatzemar per reutilitzar.

• Plantejament d’obrir servei a nous públics: es vol estudiar la 
manera de donar sortida a més objectes reutilitzables, 
mantenint la prioritat per les persones amb més necessitats.

9. Reflexions



Gràcies per la vostra atenció!

Més informació:

Mireya Plaza
oficina21@aj-cornella.cat


