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Retorna és una iniciativa sense ànim de lucre integrada 
per la indústria del reciclatge, ONG ambientals, sindicats 
i associacions de consumidors. Treballa per millorar el 
sistema actual de recollida de residus d'envasos 
(contenidor groc), que recicla deficientment. 

Cadaqués Retorna: Prova on es portà a terme la 
iniciativa durant 3 mesos (Primavera 2013)

Qui som?



Desenvolupar un primer projecte pilot exitòs a 
l’Estat com a primer pas cap a la inclusió del 
sistema de dipòsit obligatori en la legislació

nacional

Objectiu de la prova pilot 
Cadaqués Retorna



On vam centrar els nostres esforços?

Comunicació
- Local
- Nacional

Participació
agents 
econòmics
- Locals
- Nacionals

Desenvolupam
ent tècnic
- Àmbit mundial

Lobby polític
- Local
- Nacional



Cadaqués, un poble illa

Només 3.000 habitants i amb unes característiques geogràfiques
que li confereixen la categoria d'illa.



Per què Cadaqués?

o Característiques geográfiques favorables (Illa, Parc Natural,        
dificultat de tasques neteja).

o Projecció pública: referència turística i cultural, poble universal
(Dalí, Duchamp, Magritte, Miró, Picasso...)

oSuport polític a nivell municipal.

oDimensions logístiques favorables

oBaix percentatge de reciclatge (Cadaqués i Catalunya)





○Implantació de un Sistema 
de Dipòsit per a envasos de 
begudes d'un sol ús.

○5 cèntims pels envasos de 
plàstic i metall de aigües, 
refrescs, sucs i cervessa.

○ Del 15 d'abril al 30 de juny 
(2013)

Desenvolupament tècnic



Mostrar la viabilitat d'un SDDR.
Avaluar l'acceptació de la població.
Avaluar l'acceptació dels 

supermercats i petites botigues.
Determinar l'impacte en el sistema 

de recollida de residus i neteja viària.
Analitzar l'impacte d'un SDDR en la 

gestió municipal en els àmbits 
econòmic i ambiental.
Mostrar la qualitat del material 

recuperat.
Avaluar la taxa de retorn.

Objectius



Actors

Retorna

Fundació
per a la 
Prevenció
de Residus

Gremi de 
Recuperació
de Catalunya

Novavenda

Valvi 

+8 comerços 
locals

Agència de 
Residus de 
Catalunya

Ajuntament
de Cadaqués 



Objectius

Involucrar els actors clau per garantir l'èxit

Promoure la participació dels ciutadans.

Augmentar el coneixement i els beneficis del SDDR.

Compartir l'experiència en un entorn institucional, polític, en els mitjans i 
a nivell social.



Barreja emocional i tècnica



Barreja emocional i tècnica



Campanya local: anima a la participació

vídeo

microsite

Campanya 
escolar

Cartells en 
els comerços

Punts 
d'informació

banderoles 



Comunicació externa

Roda de premsa presentació

Acte 
inaugural

Cartes informatives #cadaquesretorna

Visita periodistes estatals
Visites
institucionals

Vídeo Making of
Informe
final



Portaveus:



Main results:

 Spreading the success : 75 appearances in national media, 95% including our 
k-messages.

 90% of recovery (90.000 envasos)

 85% of population a favor de la implantación a nivel nacional.

 Poble més net

 Més reciclatge en tots els àmbits

 Conscienciació ciutadana



Creació de marca



Més de 75 aparicions en mitjans
63



Per què va ser un èxit?

Projecte participat i compartit a nivell polític, tècnic (gestió), logístic i els 
membres de Retorna i FPRiC.

Resultats de l'estudi de la prova pilot amb la tutela de l'ARC

Participació del comerç i suport de les autoritats locals

Pla de comunicació implicant audiències clau i propagació de missatges 
clau a Catalunya i Espanya 

Establiment de relacions de confiança entre tots els actors

Poble totalment unit



Resultats

El percentatge d'envasos de begudes subjectes a un dipòsit de cinc cèntims 
retornats al comerç de Cadaqués va superar el 90% durant algunes setmanes del 
mes de juny,  tram final de la prova pilot (92% darreres 2 setmanes).

Els 10 establiments col·laboradors van vendre 105.901 envasos de begudes 
subjectes a dipòsit i es van retornar 81.183 envasos, que equivalen a un  76,66% 
de les vendes

Al 85% dels cadaquesencs els hi agradaria que el sistema fos implantat a 
Catalunya

El 83% dels comerciants va opinar  que el sistema de retorn d’envasos va tenir 
una bona acollida entre la població
de Cadaqués i que l’acollida va ser també bona entre els turistes.

L'estalvi per a Cadaqués (3.000 habitants) amb un Sistema de Retorn seria d'entre 
23.000 i 33.605 euros anuals, prop de 10 euros per habitant i any.

La recollida selectiva en general va arribar al 66,58%: aquest nivell significa 
quintuplicar els nivells existents de recollida selectiva abans de la prova pilot


