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INTRODUCCIÓ



• “Residu: Qualsevol substància o objecte del qual llur posseïdor
se’n desprengui o tingui la intenció o la obligació de desprendre-
se’n”

• “Reutilització: Qualsevol operació mitjançant la qual productes o
components que no siguin residus s’utilitzen de nou amb la mateixa
finalitat per la qual van ésser concebuts”

• “Preparació per a la reutilització: L’operació de valorització
consistent en la comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual
productes o components de productes que s’hagin convertit en
residus es preparen perquè puguin reutilitzar-se sense cap altra
transformació prèvia.”

INTRODUCCIÓ

Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats, Article 3. Definicions   



INTRODUCCIÓ

 Llei 22/2011, article 8 Jerarquia de residus     
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INTRODUCCIÓ

− Ni la localització de l’emmagatzematge d’un material;
− Ni l’intercanvi econòmic influeixen en si un objecte és residu o no.
− En aquest sentit, doncs sembla que no pel fet d’entrar en una
deixalleria, ni per pagar o no, hauria de considerar-se residu, si no
només per la intenció o obligació del posseïdor de desfer-se’n.
− La consideració de producte, i per tant, la reutilització és una gran
oportunitat per la prevenció de residus.
− Moltes persones reutilitzarien productes si tinguessin més opcions
i facilitats per fer-ho.

 Directrius sobre la interpretació de la Directiva 2008/98/CE
(http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf ), 
publicada per la Comissió Europea el juny de 2012



LA DIAGNOSI DE LA R I PXR A 
CATALUNYA



 En un escenari semblant a l’actual, el potencial de R i/o PxR a Catalunya, el 2012, 
s’estima en 31.566 t de residus i/o recursos, que representaria un 0,85% dels 
residus municipals generats i un 3,13% de la fracció “Altres” de la bossa tipus.  

 Per categories, els mobles serien la primera categoria reutilitzable (36%), seguida 
del tèxtil (20%), el parament de la llar (19%) i els electrodomèstics (17%).

 Per vies, les deixalleries aportarien el 77% dels residus/recursos i les entitats el 
21%

Categoria

ESTIMADA
POTENCIAL ACTUAL 

DEIXALLERIES
POTENCIAL ACTUAL 

TOTAL 2012Entitats
Mercats 

2ªmà/Intercanvi
Espais virtuals 

(oferta)

kg/any real %
kg/any 
estimat

%
kg/any 

màx
% kg/any max

% respecte 
total

kg/any max % 

Tèxtil 6.331.922 93,44% 35.308 14,57% 5.445 3,60% - - 6.372.675 20,19%

Mobles 384.271 5,67% 14.579 6,02% 73.426 48,55% 10.901.883 44,69% 11.374.158 36,03%

RAEE 51.885 0,77% 38.777 16,00% 17.589 11,63% 5.156.945 21,14% 5.265.196 16,68%

Parament de la Llar 3.259 0,05% 62.290 25,71% 16.224 10,73% 5.892.314 24,15% 5.974.087 18,93%

Altres 5.058 0,07% 91.334 37,70% 38.547 25,49% 2.445.360 10,02% 2.580.298 8,17%

TOTAL 6.776.393 100 % 242.288 100 % 151.232 100 % 24.396.501 100 % 31.566.414 100 %

LA DIAGONOSI

RESULTATS

Resum executiu



LA DIAGONOSI

 En l’àmbit de la R i PxR de les deixalleries de Catalunya, el 
potencial de PxR, basant-se en les actuals condicions de 
recollida de materials provinents de deixalleries, seria, segons 
la població del 2012, d’aproximadament 24.397 t, que 
representa el llindar superior de fins on podria arribar la 
preparació per a la reutilització en bones condicions d’oferta i 
demanda. Aquest valor màxim correspondria a:
─ Un 0,65% de la generació total del 2012;
─ Un 8% del total recollit a les deixalleries el 2012;
─ Un 59% dels voluminosos i RAEE recollits a les deixalleries 

el 2012. 



LA GUIA PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

D’ACTUACIONS DE R I PXR A LES 
DEIXALLERIES I ALTRES 

ESTABLIMENTS PÚBLICS DE 
CATALUNYA



LA GUIA

• Al 2014, aproximadament el 19% de les deixalleries (73 de les 382
fixes) estan desenvolupant algun tipus d’actuació de reutilització i
de preparació per a la reutilització (en endavant, R i PxR);

• Es fa doncs necessari establir les orientacions, obligacions i
requisits per portar a terme aquestes activitats de manera òptima.
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• Decret Legislatiu 1/2009, art. 3.3.f)
– “Deixalleria: Centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de 

residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària”

• Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives, nova definició de
deixalleria:
– “Centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes

per la seva reutilització i de residus municipals per als seus
tractaments posteriors: preparació per la reutilització, valorització i
disposició final”.

LA GUIA

Nova definició de deixalleria



Referent a la reutilització a deixalleries:
• La prevenció de residus no és una operació de gestió, i

per tant les obligacions existents per les operacions de
gestió no s’apliquen a les de prevenció (serveis de
prestació obligatòria)

• Si l’ens local hi té interès, les deixalleries podrien acollir
activitats de reutilització de productes (prevenció),
sempre que així ho reculli l’ordenança municipal i es
realitzi en un espai diferenciat que no interfereixi amb
les operacions de gestió de residus.

LA GUIA



LA GUIA

La Guia pretén ser una eina útil per a les administracions (ajuntaments,
mancomunitats, consorcis, consells comarcals…) i altres organitzacions que
gestionen deixalleries municipals i altres instal·lacions públiques per:

• Fomentar les activitats de reutilització i preparació per la reutilització
(R/PxR) en espais municipals donant un marc de referència comú als ens
municipals

• Recollir els requisits i recomanacions (tècnics, administratius i de gestió)
mínims a considerar per desenvolupar activitats de R/PxR

• Facilitar documents de referència i proposar eines per la implantació
d’activitat de R/PxR

OBJECTIUS



LA GUIA

Espai intercanvi
Espai on té lloc un bescanvi, la transferència d’una
mercaderia d’un subjecte a un altre a canvi d’una
altra mercaderia. El bescanvi es pot donar de
manera simultània (on els dos particulars
involucrats en la transacció –posseïdor 1 i
posseïdor 2– han d’arribar a un acord de
transacció) o bé un usuari pot prendre un objecte
de l’espai d’intercanvi per a la seva reutilització.

Magatzem
Espai, local o receptacle on es guarden els
objectes que poden ser reutilitzats o preparats per
a la reutilització per, posteriorment, ser
transportats a tallers de reparació, botigues, etc.
d’una entitat col·laboradora o bé per ser
emmagatzemats fins a la seva recollida per
usuaris autoritzats.

MODELS D’ACTIVITAT



LA GUIA

Zona de reparació
espai equipat amb eines per
netejar, reparar o restaurar els
objectes més usuals

Botiga de segona mà
comerç on els objectes que es
venen, tant si són productes (R)
com si són residus (PxR), ja han
estat utilitzats o bé han tingut un
o més propietaris.

Espai per a altres usos
espais complementaris a la zona
de deixalleria, magatzem, botiga,
etc. habilitats com a zones de
restauració, espais per a la
creació i disseny, espais
expositius, etc

MODELS D’ACTIVITAT



LA GUIA
CATEGORIES D’OBJECTES



QUANTIFICACIÓ I CASUÍSTIQUES 
DELS OBJECTES QUE ENTREN I 
SURTEN DE LES DEIXALLERIES
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QUANTIFICACIÓ

• Actualment, s’està treballant per tal que l’SDR (Sistema 
Documental de Residus) reculli les dades de R i PxR a les 
deixalleries. 

• Aquesta adaptació implica: 
– Incorporació del catàleg d’objectes reutilitzables de la guia i la seva 

correspondència amb els codis de residus; 
– Incorporació dels factors de conversió d’unitats a pes; 
– Possibilitat d’obtenir estadístiques de les 4 casuístiques d’objectes.

• D’aquests objectes, caldria informar també l’estat:
– directament reutilitzable,
– necessita petita reparació, neteja, o restauració;
– aprofitable per peces;
– no reutilitzable (inclou els reciclables).
Això permetrà conèixer el potencial de prevenció de
residus que té la deixalleria fomentant determinades
actuacions.



SUBVENCIONS PER 
ACTUACIONS DE R I PXR DE RM

• Atorgades al 2015 i 2016: 
– Entitats sense ànim de lucre: 

• 2015: 167.493,22 eur per a 11 projectes de reutilització 
• 2016: 285.948 eur per a 12 actuacions de reutilització 

– Ens locals: 
• 2015: 529.025,13 eur per a 36 actuacions de reutilització; 
• 2015: 462.704,24 eur per a 25 actuacions de preparació per a la reutilització 
• 2016: 271.074 eur per a 28 actuacions de reutilització; 
• 2016: 86.315 eur per a 9 actuacions de preparació per a la reutilització 

• Sol·licitades al 2017: 
– Entitats sense ànim de lucre: 

• 1.109.362,32 eur per a 22 actuacions de reutilització 
– Ens locals: 

• 615.001,38 eur per a 31 actuacions de reutilització; 
• 726.455,76 eur per a 12 actuacions de preparació per a la reutilització 



Moltes gràcies!

Més informació a:
residus.gencat.cat


