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• Durant el 2016, el 6,80% dels residus que van arribar als punts verds de 
BCN es van reutilitzar: 
• Tèxtil i sabates (6,58%) 
• Ampolles de Cava ( 0,22%)  
• Llibres (intercanvi) (1,4%) 
• Preparació per a la reutilització (joguines i altres) (0,45%) 
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Sovint el material que arriba als punts verds és obsolet o de canals no 
oficials. 

 
• Neveres canivalitzades. 
• Televisors oberts o trencats 
• Vídeos Beta o VHS. 
• Ordinadors molts vells o que li falten components... 

 
Hi ha canals no oficials que recullen RAEEs.  

• Aprofiten les parts amb un valor econòmic i descarten les 
parts que no tenen. 

• Això suposa un risc per les persones. 
• Risc per el medi ambient. 
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FRACCIÓ Quantitat (kg) 
Joguines i altres elements de plàstic (taules, cadires…)       19.356,00    26,3% 

Llibres       13.750,00    18,7% 

Fusta       13.270,00    18,0% 

Altres residus (maletes, catifes, …)         8.501,00    11,5% 

Ferralla (somiers, bicicletes, mobiliari, …)         6.807,00    9,2% 

Aparells elèctrics i electrònics         5.955,00    8,1% 

Vidre (miralls, finestres, parament de la llar, …)         3.010,00    4,1% 

TV i monitors         1.854,00    2,5% 

Frigorifics i aire condicionat            501,00    0,7% 

Matalassos            486,00    0,7% 

Electrodomestics grans (rentadores, forns, …)            222,00    0,3% 

Cable (carregadors, USB…)                3,00    0,0% 

Total general       73.715,00    
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Hi ha 3 tipus de Punts Verds: els de BARRI els MÒBILS i els de ZONA 

23 PVB 
9 PVM 
1 PVM Escolar 
7 PVZ 

Siresa porta la gestió d’aquests punts des de novembre de 2009, juntament 
amb  5 empreses d’inserció, a les que pertany el personal que treballa a cada 
punt. 

Engrunes / Formació i Treball / Solidança / Trinijove / Andròmines 

El que es planteja és que cada una de les entitats, s’especialitza en una o varies 
fraccions en concret, aquelles de les que es puguin encarregar de recuperar i 
preparar per a reutilitzar. 
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Una part important dels PVZ són els TALLERS DE VALORITZACIÓ. 

Els operaris s’encarreguen de desballestar el material en les diverses fraccions 
del que estigui composat l’objecte.  

A banda d’això, es seleccionen els objectes i materials que poden ser 
reutilitzats per les diferents entitats. 

 
 
 
 
 



Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà  

8 

Ciutadà porta 
un objecte al 
PV 

Es posa en la caixa vermella o 
s’identifica amb un gomet 

Es posa en el 
contenidor de la 
fracció que pertany 

Com es reutilitza a Barcelona 

2- Vol que 
es 

reutilitzi? 

SI 

1-Funciona? 

NO 

SI 

NO 

Es porta als PVZ. On 
es recull per part de 
les diferents 
empreses d’inserció 
per la seva 
reutilització  
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SOLIDANÇA  
Línea de fred (neveres, congeladors, etc.) 
Línea blanca (rentadores, rentaplats, microones, etc.) 
Línea gris (TV, DVD, equips de música, etc.) 
 Recollida de Roba Amiga 
 

ENGRUNES 
Petits electrodomèstics (batedores, torradores, etc.) 
Llibres 
Recollida de Roba Amiga 

 
ANDRÒMINES 

Ordinadors 
Telèfons mòbils i tablets  

 
FORMACIÓ I TREBALL 

Joguines  
 
(projecte que ja porta en marxa des de principis de 2014, exepte la roba) 
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Tots aquells objectes que no estan en aquest llistat i que són susceptible de 
reutilització, són recollits per cada una de les entitats per a la seva gestió i 
posterior venda en les seves botigues de segona ma i atenen peticions de serveis 
socials. 

Per exemple: mobles, estris per la llar, cotxets per nadons, etc. 

 
També es cedeixen materials a entitats educatives o culturals sense ànim de lucre. 
Aquestes cessions estan regulades en les normes d’us dels punts verds. 
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• S’ha de pensar en l’equilibri entre l’oferta i la demanda. 
• S'incrementa l’oferta, que podem fer per incrementar la 

demanda? 
• Com ens situem en el mercat davant de plataformes com 

Segonamà, mil anuncions, wallapop... 
• Continuarà la cessió voluntària d’aquest material? 
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