
 

PROJECTE "MOBLES SOLIDARIS "



L'ORIGEN DEL PROJECTE

Entre les 1.300 tones 
anuals que arriben a la 
deixalleria s'observa un % 
important de materials en 
bon estat

Peticions individuals

Recepció de peticions per 
disposar de materials de la 
deixalleria (llits, rentadores, 
peces de recanvi...)

Entitats socials del tercer 
sector  

Càritas, Creu Roja i Menjador 
Social: interessades a obtenir 
materials per satisfer 
necessitats
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DIFICULTATS A SUPERAR

Evitar duplicitats a l'hora de reservar els materia ls  des de diferents 
entitats.

1

2
3

Fer coincidir l'oferta i la demanda : l'arribada de materials i 
les peticions no coincideixen en el temps.

Trobar una via àgil i ràpida per canalitzar els materials 
potencialment reutilitzables  cap a les entitats socials.



 

QUÈ VAM FER?

Crear una base de dades on-line  a la que s'ofereixen a les entitats socials tots els 
materials reutilitzables que entren a la deixalleria.
Personal propi  i eines informàtiques gratuïtes : Google Drive i Google Fotos

Els materials en bon estat que arriben a la deixalleria es 
guarden protegits i numerats en un espai reservat d'uns
10 m²  que es destina al projecte Mobles Solidaris 

L'ajuntament penja els materials es pengen a la base de 
dades i les entitats socials les poden consultar al moment 

Quan es reserva un objecte, es marca a la base de dades i 
deixa d'estar disponible. Es dona un justificant de reserva a 
l'usuari i té 24 hores per anar-hi 

Finalment l'usuari recull el material a la deixalleria. Si no el 
recull, s'allibera de nou.



 

LA BASE DE DADES

Objecte
reservat

Dades del 
beneficiari

Dades dels 
materials



 

Dipòsit del material en bon estat a l'espai
reservat de la Deixalleria

L'Ajuntament comprova l'estat dels 
materials, els classifica, fotografia, i els 

penja en una base de dades on-line

Les tres entitats socials consulten els 
materials disponibles i els exposen a les 

seves cartelleres

L'entitat reserva el material durant 48 h
a la base de dades, i es lliura un 

val a l'usuari per retirar el material 

L'usuari va a la Deixalleria en el
termini de 48 hores

L'encarregat de la Deixalleria
verifica la sol·licitud

L'usuari s'emporta el material

RECOLLIDA ANDRÒMINES A 
TRAVÉS DEL SERVEI 

MUNICIPAL 

ENTRADA PARTICULARS A 
LA DEIXALLERIA 

Els usuaris de les entitats socials  fan la 
petició dels materials del seu interès 

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

FLUX DE MATERIALS 

L'Ajuntament registra els materials 
reutilitzats



RESULTATS

Al llarg dels 5 anys de vida del projecte (de setembre de 2012 a setembre de 2017):



RESULTATS

S'han atès 585 peticions  de materials fetes per 155 usuaris . Això equival a 
haver donat una resposta a necessitats materials d'unes 420 persones .



 

BALANÇ ECONÒMIC ESTIMAT 

-Personal municipal
-Personal deixalleria
-Servei deixalleria
-Servei recollida andròmines

-Transport dels residus
-Gestió dels residus
-Cànon incineració de residus
-Valor dels materials al mercat de segona mà

S'estima un cost anual de 4.400 €. Però cal tenir en compte que és un cost ja existent .

A més, el projecte sembla deficitari si només es tenen en compte els beneficis 
purament econòmics. Però falta tenir en compte altres beneficis no quantificats :

Estimació COST
 712 €/mes

Estimació BENEFICI
347 €/mes

Benefici social : 
Augment del benestar i de la qualitat de vida, 
disponibilitat de joguines per part de nens...
-Reducció de la despesa en estris bàsics a la 
llar: es poden destinar els recursos a altres 
despeses

Altres beneficis 
ambientals  menys 
tangibles: reducció 
petjada de carboni, ..



 

VALORACIÓ

Projecte útil  que ha permès fer 
coincidir les demandes  de les 
persones amb necessitats amb 

l'arribada de materials  a la 
deixalleria

Experiència fàcilment reproduïble 
en municipis amb deixalleria i 

entitats socials

Cost addicional molt baix: utilitza 
espai existent a la deixalleria, 

personal propi d'administració i 
concessionari, i voluntariat de les 

entitats socials

S'utilitzen eines informàtiques 
gratuïtes  i de baixa complexitat  

(no calen coneixements 
informàtics)

Viable Reproduïble

Barat Senzill



 

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

-Sense servei de reparació només es poden oferir els materials fàcilment reutilitzables  
(que només necessitin neteja o petits arranjaments).
Disposar de servei de reparació (per exemple amb una entitat de reinserció laboral) obre 
la porta a reutilitzar mols més voluminosos, RAEEs, etc.

-Organització dels materials  dins la deixalleria:
Classificar els materials per categories: llar, nadons, joguines...
Optimitzar l'espai i utilitzar prestatgeries
Protegir els objectes per evitar embrutament
Etc

-Identificació dels materials  amb un codi (retolat sobre adhesiu o sobre etiqueta amb 
cordill) per facilitar la localització i entrega. Quan s'arriba a un determinat volum d'objectes 
la localització pot ser difícil: 120 objectes en estoc  a la deixalleria de Valls.



 

LA CLAU: IMPLICACIÓ

Seguiment continu
AJUNTAMENT

Implicació
GESTOR DEIXALLERIA

Participació
ENTITATS SOCIALS

Les visites freqüents a la deixalleria 
fan augmentar la quantitat de 

residus previnguts

Essencials per discriminar els 
materials que arriben en bon estat

-Avisar-los quan es pengen nous materials
-Consultar freqüentment els materials disponibles 
i oferir-los als seus usuaris



 

RECONEIXEMENTS

Premi Iniciativa Medi Ambient 2013
Diputació de Tarragona

1r Premi

11è Premi Ciutat Sostenible
Fundació Fòrum Ambiental

Finalista – Categoria
Gestió de Residus



 

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

Departament de Medi Ambient
Ajuntament de Valls
Telèfon: 977636007
Correu: mediambient@valls.cat

Vídeo resum del projecte: https://www.youtube.com/watch?v=YORsUr-bVg8 


