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Aplicació mòbil per impulsar la recollida 
selectiva de residus 

Steeven Chingo Cedeño 

Resum— En l'actualitat la tecnologia ha avançat molt, i continuarà fent-ho. De fet, no podem viure sense el nostre telèfon mòbil, 
amb els seus serveis, amb les xarxes socials, amb les aplicacions. Aquest dispositiu s'ha tornat imprescindible per a estar 
realment connectat en la societat actual, partint d'aquesta premissa el següent treball pretén donar una nova aplicació a aquest 
canal que podríem dir innat. L'estudi es realitza sota la hipòtesi de si les eines digitals poden millorar la recollida selectiva, que 
té un gran impacte en el nostre entorn, i mitjançant l'anàlisi d'algunes aplicacions i una petita enquesta proposar una aplicació 
que finalment faci complir amb l'objectiu imposat de la Unió Europea per a Espanya, però amb un impacte més local, que en 
aquesta ocasió és referent a Catalunya. A més d’això, es proposa unes línies de futur per tal de aconseguir motivar als ciutadans.  

Paraules clau— residus, recollida selectiva, aplicacions, reciclatge, participació ciutadana, proposta aplicació mòbil. 

 

Abstract— Nowadays, technology has come a long way and will continue to do so. In fact, we cannot live without our mobile 
phones. There are many services they provide, through social networks and also applications (apps). Therefore, this device has 
become essential to stay connected in our current society. Based on this premise, the following paper aims to give a new 
application to this channel that we could call innate. The study is carried out under the hypothesis that digital tools can improve 
selective collection, which can have a great impact on our environment. Through analyzing different applications and a small 
survey, this project proposes an application that helps accomplish the goal imposed by the European Union to Spain –but with a 
more local impact– which in this case refers to Catalonia. In addition to this, this paper proposes future lines of action in order to 
motivate citizens. 

Index Terms— waste, selective collection, applications, recycling, citizen engagement, mobile application.   
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1 INTRODUCCIÓ

LS residus sòlids urbans o pel seu acrònim RSU, estan 
definits com a residus domèstics segons la Llei 

22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants. En 
aquesta es planteja la següent accepció: "residus generats 
en les llars a conseqüència de les activitats domèstiques. Es 
consideren també domèstics els similars als anteriors gene-
radors en serveis i indústries."[1] En el mateix apartat es 
postula una accepció pel residu en general, definit com: 
"qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor re-
butgi o tingui la intenció o l'obligació de rebutjar." [1] 

Entenent la ciutat com un sistema urbà, és necessari es-
mentar que el flux de residus és una problemàtica que ha 
de ser tractada, però sobretot conscienciada a la població.  

Paral·lelament, les ciutats també es caracteritzen per les 
grans infraestructures comunicatives, de manera que la 
ciutadania té un gran ventall d'oportunitats de connectar-
se a la xarxa. Per tant, som protagonistes d'una de les eres 
més connectades de la història i, com a conseqüència, la 

que rep més informació i és més conscient de les problemà-
tiques del present. 

Esmentat l'anterior, cal fer un incís en què, la gestió de re-
sidus no és únicament responsabilitat d'una gestió pública, 
que ha estat treballant en una millora, sinó també d'un 
exercici ètic, com és la participació individual ciutadana. 
L'impacte de la "mala" gestió dels residus municipals, està 
comportant conseqüències catastròfiques per a la població 
i el medi ambient, i frenar-ho està més a les nostres mans 
del que creiem.  

1.1 RECOLLIDA SELECTIVA 
1.1.1 Tipus de recollida selectiva 
Segons la directiva europea Directiva 2008/98/CE del Par-
lament Europeu i del Consell de 19 de novembre de 2008 
es defineix com recollida selectiva “la recollida en la qual 
un flux de residus es manté per separat, segons el seu tipus 
i naturalesa, per a facilitar un tractament específic”.[2] 
Doncs bé, anteriorment a la definició de recollida selectiva 
a la mateixa directiva es menciona també la definició de 
residus municipals, en què ja es fa implicit que aquests te-
nen una caracterització selectiva, com ara “els residus bar-
rejats i els residus recollits de manera separada d'origen 
domèstic, inclosos paper i cartró, vidre, metalls, plàstics, 
bioresidus, fusta, tèxtils, envasos, residus d'aparells elèc-
trics i electrònics, residus de piles i acumuladors, i residus 
voluminosos, inclosos els matalassos i els mobles.”[2] Els 
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residus barrejats, fa al·lusió a l'equivalent del contenidor 
gris, i altres contenidors a carrers o d'altra tipologia que no 
separi, i també menciona diferents fraccions el que remarca 
més que el paisatge urbà contempla amb una gestió pròpia 
de residus i la separació d'aquest. 
 
Però, anteriorment  a aquesta directiva, entra en vigor 
l’any 2002, fruit de la necessitat de classificar els residus, el 
Catàleg Europeu de Residus (CER) en el qual es menciona 
ja les fraccions recollides selectivament[3]. Totes aquestes 
propostes beuen d’una causa comuna, la protecció del 
medi ambient i la salut humana, mitjançant la prevenció o 
reducció dels residus o gestionant-los d’una manera més 
eficient per tal de reduir els impactes negatius d’aquests 
fluxos. Cal remarcar, que aquest postulat també persegueix 
un camí per tal d’enfortir o promoure el concepte d’econo-
mia circular, ja que a la Directiva 2008/98/CE es menciona 
els residus com “elements crucials per a efectuar la transi-
ció a una economia circular”. [2] 
 
La recollida selectiva doncs, al marc europeu, s’estableix en 
el marc “Waste Framework Directive” en el qual es menci-
onen els conceptes bàsics i definicions relacionats amb la 
gestió dels residus, incloent-hi la definició de reciclatge i 
reutilització. Si bé és cert, que aquest escrit va destinat pu-
rament a la branca de gestió mitjançant la recollida selec-
tiva, cal no oblidar que aquesta té una finalitat: la reducció 
de materia prima mitjançant la valorització dels residus, i 
la implementació d’aquest com materia prima d’altres pro-
cessos. Així doncs, a la taula 1 s’observa els cinc tipus de 
sistemes de recollida europeu.[4] 
 
Taula 1. Resum dels sistemes de recollida existents en els 
28 països de la UE  (només sistemes primaris).  Adaptat de 
“Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of 
the EU”. [4] 

 
 

1.1.2 Context europeu, espanyol i català 
Arribat aquest punt, és imperiós mencionar els objectius 
que vol assolir la UE per l’any 2025, entre ells, que el 55 % 
dels residus municipals en pes hauran de ser reciclats, pel 
2030 aquest ha d’arribar al 60 % i al 65 % en 2035. [5] 
 
Situant-nos en un context espanyol, les xifres a 2012 van 
estar de 21,9 milions de tones de residus generats a llars, 
comerços i petites indústries, el que representa 464 kg/ha-
bitant i any.[6]  L’any 2019, aproximadament 1,5 milions de 
tones d’envasos domèstics es van reciclar.[7] 
  
La taula 2 mostra l’evolució del percentatge de recollida 
selectiva a Catalunya, Espanya  i la comparació amb la 
resta de països inclosos a la CO2ZW (Carbon Footprint tool 
for waste management in EU), i mitjana europea. [7] 
 

Taula 2. Recollida selectiva (% total) a Catalunya i compa-
ració amb la resta de països inclosos a la CO2ZW i mitjana 
europea.  Adaptat de “Petjada de carboni de la gestió dels resi-
dus municipals de Catalunya (2019)” 
 

País Total (%) 
Catalunya 2019 44,9 
Catalunya 2018 41,8 
Catalunya 2017 39,9 
Catalunya 2016 38,5 
Catalunya 2015 38,9 
Catalunya 2014 38,4 
Catalunya 2013 38,0 
Catalunya 2012 39,1 
Espanya 2012 13,4 
Grècia 2012 17,0 
Itàlia 2012 33,1 
Eslovènia 2012 13,4 
Mitjana Europea 2012 35,1 

 
Si ens fixem en el cas espanyol, s’observa que presenta un 
percentatge total de recollida selectiva molt inferior en 
comparació amb la mitjana europea, amb una diferència 
d’un 21,7%. I no només això, sinó també respecte als altres 
països inclosos a la CO2ZW, exceptuant Eslovènia, que 
presenta el mateix percentatge total.  
 
En el cas de Catalunya,  en la columna “Total (%)”, les xi-
fres de recollida selectiva suposen un increment al llarg del 
període 2012-2019, especialment en aquest darrer any, on 
l’increment és més pronunciat.  [8] 
 
D’altra banda, la posada en el mercat d’aparells elèctrics i 
electrònics no ha parat de créixer als últims anys. S’estima 
que a Espanya entre el 2016 i 2019 ha crescut un 23% 
aquesta posada al mercat d’aparells nous, fins a arribar a 
unes 680.000 tones, xifres que continuen en creixement [9]. 
Aquesta producció i consum d’aparells electrònics porta 
associat un consum de matèries primeres que, en molts ca-
sos són escasses, un consum d’energia i una creixent gene-
ració de residus.  
 
Els residus d’aparells elèctrics i electrònics recollits concre-
tament a Catalunya, també estan creixent any rere any. 
L’any 2019 es van superar les 50.000 tones recollides a Ca-
talunya, però aquests nivells de recollida encara no han as-
solit els nivells que ens permeten arribar als objectius pro-
vinents de les directives europees.  
Per a una correcta gestió dels residus d’aparells electrònics 
és primordial la recollida selectiva, on un factor molt im-
portant és la distribució, a través de la qual es recull a Ca-
talunya el 51% dels residus dels aparells elèctrics i electrò-
nics. [9] 
 
Seguint amb el cas català, tant la generació de residus 
(kg/hab·dia) com l’índex de recollida selectiva es mante-
nen generalment estables en el període 2012-2019, presen-
tant un mínim en 2013 en ambdues variables.  [8] 
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Figura 1. Generació de residus i índex de recollida selectiva 
(2012-2019). Adaptat de “Petjada de carboni de la gestió dels 
residus municipals de Catalunya (2019)” 
 
A la figura 1 s’observa que, existeix una tendència a l’alça 
des de 2013, el cas de la generació de residus, superant en 
2019 l’indicador de 2012 en un 0,09 kg/hab·dia. D’altra 
banda, pel que fa a la recollida selectiva, el creixement ha 
estat progressiu exceptuant 2019, que experimenta un in-
crement significatiu respecte l’any anterior.[8] 
És important destacar que tot i tenir uns objectius imposats 
per la directiva prèviament mencionada, les línies d'actua-
ció no sempre són les mateixes com s'ha vist en la taula 1, 
n'hi ha diversos tipus de recollida i per tant, uns resultants 
més eficients que d’altres. Malgrat aquestes dades i objec-
tius plantejats, és interessant estudiar certs llocs de Catalu-
nya per tenir una visió més clara de les dinàmiques catala-
nes i tractar de respondre millor a quina situació estem fent 
front. Amb les estadístiques disponibles [10], es pot apre-
ciar que les comarques amb millor recollida selectiva són; 
Alt Camp (365.616,53 tones); Barcelonès (157.973,70 tones); 
Vallès Occidental (146.360,27 tones). Pel que fa a les més 
baixes; Pallars Jussà (2.686,38 tones); Terra Alta (2.298,60 
tones); Alta Ribagorça (967,42). No obstant això, cal remar-
car que la població d'aquestes comarques varien molt així 
que és important tenir en compte aquesta casuística.  
Per aquest motiu, un cop normalitzat les dades per pobla-
ció ens trobem amb unes dades molt diferents, les comar-
ques amb millor recollida selectiva són Pallars Sobirà 
(42,94 %); Alt Empordà (37,88 %); Baix Empordà (37,64 %); 
les més fluixes són Noguera (17,51 %); Barcelonès (16,75 
%); Garrigues (15,63 %). 
 
Per tant, la justificació de l’estudi és la necessitat de millo-
rar els percentatges de recollida selectiva i es treballa sota 
la hipòtesi que les aplicacions poden ajudar a millorar la 
recollida selectiva de residus municipals. 
 
Aquest treball té per objectiu aportar informació sobre com 
influeixen les eines digitals, en aquest cas, les aplicacions, 
en el comportament de la població en relació amb la reco-
llida selectiva de residus, per posteriorment generar una 
proposta d'eina digital aplicada a millorar i promoure 
aquesta recollida. 
 
El present document s'estructura, des d'aquí, primerament 
en les aplicacions actuals al marc europeu, espanyol i ca-
talà. Seguidament, la metodología on s’explica l’enquesta 
realitzada, amb les preguntes plantejades i la manera en la 
qual es va realitzar. Al següent apartat, es mostren els re-
sultats de la enquesta i una petita discussió sobre les apli-
cacions i com es podría millorar el seu plantejant amb una 
proposta de millora, a més d’un exemple pràtic per veure 
el seu funcionament. El treball finalitza amb les conclusi-
ons extretes del estudi realitzat, així com les referències bi-
bliogràfiques consultades. 

1.2 APLICACIONS I RECICLATGE 
1.2.1 Aplicacions al marc europeu, espanyol i català 
Els mòbils intel·ligents són una eina amb una potència molt 
gran per un dispositiu compacte i portàtil, que convida a 
pensar en la multitud d'utilitats que pot tenir. Gràcies a 
aquests dispositius es pot trobar una finestra per materia-
litzar una idea. Partint d'aquesta premissa, i amb els 

objectius de l'agenda 2030, així com l'evolució del corrent 
de pensament de consciència mediambiental, és lògic que 
governs hagin vist una oportunitat, per tal de promoure 
diferents accions que ajudin a arribar als objectius mitjan-
çant alguna aplicació. 
 
A la Unió Europea, els percentatges de reciclatge van des 
del cas d'Eslovènia (67%), Alemanya (66%) i Àustria (59%) 
– sent aquests els millors – fins països amb un 8% com ara 
Malta – sent aquest el mínim de percentatge – [11]. Així 
doncs, aquestes dades tan optimistes fa pensar en els mè-
todes que s'utilitzen per a arribar aquests percentatges, i 
més important: endarrere d'aquest èxit pot haver-hi una in-
fluència per part de l'ús d'una aplicació? 
 
Aquesta qüestió és complicada de respondre empírica-
ment, i encara és més complex veure si existeix alguna re-
lació entre els paràmetres d'una aplicació que informi so-
bre com separar els residus amb el fet de fer aquesta sepa-
ració correctament. Aquests dubtes tractaran de ser resolts 
mitjançant una anàlisi de les aplicacions existents en els pa-
ïsos mencionats anteriorment, i intentarà cercar si realment 
aquests podem representar una influència en els percentat-
ges. 
 
A Eslovènia, existeix una pàgina web anomenada Recikli-
ram  que és capaç mitjançant un algorisme d'informar a 
quin contenidor va un residu[12]. A més en aquesta pà-
gina, també s'informa sobre els serveis públics en forma de 
guies de contacte, així com els abocadors que existeixen, 
els contenidors que hi ha i els residus que es llencen en 
aquests. Pel que fa al seu ús, no existeix cap analítica o no 
hi ha una política de transparència que ajudi a visualitzar 
l'ús d'aquesta web-app. 
 
En el cas d’Alemanya, no existeix una aplicació nacional 
que ajudi al ciutadà a informar-se sobre on van alguns re-
sidus concrets, però n'hi ha una aplicació que fa de servei 
al comtat militar de Kaiserslautern (Garbage Guide KL 
County) que té un caràcter més participatiu, perquè tot i 
que és capaç d'informar d'on es troben els contenidors 
també es pot demanar una recollida de residus de gran 
mida com ara sofàs, mobles, electrodomèstics, entre altres. 
A més, pot fer recordatoris de les dates de recol·lecció de 
residus. [13] 
 
D’altra banda Àustria, té una aplicació pel reciclatge de vi-
dre (glasartig - Glas Recycling), i una altra per tal de reciclar 
ampolles de plàstic (Recyclemich) [14]. La primera, permet 
compartir els resultats de les teves recol·leccions i compar-
tir-les en xarxes socials. La segona, té un funcionament més 
controlat doncs, s’ha d’escanejar el contenidor i després el 
codi de barres de l’ampolla, d’aquesta manera, cada ve-
gada que es llenci una ampolla es rep un punt. Els punts 
que es vagin acumulant permeten entrar, ja sigui cada se-
tamana o cada mes, en un sorteig automàticament.  
 
Pel que fa a l'estat espanyol, n'hi ha diverses alternatives 
però A.I.R.E l'aplicació d'Ecoembes és una bona referència. 
Aquesta aplicació fa ús d'un chatbot que és capaç de res-
pondre als nostres dubtes donat un text, o una fotografia. 
A més, també permet connectar amb operaris per pregun-
tes no resoltes per la intel·ligència artificial[15]. Una altra 
alternativa és cleanSpot que permet cercar la deixalleria 
més propera donat una coordenada GPS, a més també per-
met, mitjançant reconeixement d'imatges, veure on va un 
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residu per categoria, però no per contenidor [16]. Existei-
xen unes quantes més com ara Desembasura la ciudad, la 
qual permet denunciar residus al carrer o altres incidències 
similars. Punto limpio, és com cleanSpot i permet visualitzar 
els punts nets del teu entorn. Aquestes apps mencionades 
tenen caràcter informatiu i una mica participatiu com ara 
la denúncia de residus, però cap té un caràcter incentiva-
dor econòmic. 
 
Les propostes incentivadores econòmicament vénen dona-
des amb apps com; reciclaya, que és de caràcter privat (Car-
refour és l'empresa gestora), que permet primerament iden-
tificar els productes comprats en aquesta plataforma – mit-
jançant el codi de barres del tiquet – i veure on va cada pro-
ducte, si aquest es recicla bé, donen un descompte al ma-
teix hipermercat; recicla y suma, funciona d'una manera si-
milar a l'anterior, però en aquesta només cal fer una foto 
reciclant el residu correctament i et donen uns cèntims; Al 
acabar a reciclar és una app íntegrament per la separació de 
vidre, consisteix a escanejar un codi QR en els contenidors 
de vidre compatibles i fet això cada lectura dóna una opor-
tunitat per emportar-se una de les 600 entrades de cine que 
se sortegen. Reciclos, és l’última d’aquesta llista. Té dues 
modalitats d’ús: la primera, consisteix a escanejar el codi 
de barres d’una llauna o ampolla de plàstic, després em-
portarla a un contenidor groc, i escanejar el codi QR; la se-
gona consisteix en dipositar les llaunes en màquines reci-
clos. En ambos casos, s’obtenen punts per tal de bescanviar-
los per diferents recompenses.  
 
A Catalunya existeix una aplicació anomenada Residus que 
té una funcionalitat interessant respecte a les altres, ja que 
segons el teu municipi l'aplicació s'adapta a les fraccions 
que es reciclen en aquest. Malgrat això, l'aplicació es queda 
curta, ja que no reconeix els residus, però té un caràcter 
molt informatiu i precís. 
 
Finalment, hi ha una aplicació anomenada Recyduo, és de 
subscripció. Consisteix en un model de pagament  mensual 
a canvi que et llencin els residus al seu contenidor corres-
ponent, és a dir, la separació segueix sent part de l'indi-
vidu, però aquesta empresa emergent fa la recollida a casa, 
i porta les bosses de residus ja separats al contenidor cor-
responent. Les tarifes van des del pla bàsic (dues direccions 
i recollida de residus quatre vegades al mes), el regular 
(tres direccions i recollida vuit vegades al mes), i l'avançat 
(cinc direccions i recollida dotze vegades al mes). 
 
Pel que fa a les valoracions i descàrregues d'aquestes apli-
cacions (taula 3), mostren que en poques paraules, no hi ha 
un gran interès per aquestes. Malgrat això, també crida l'a-
tenció que apps amb motivació econòmica com ara Recy-
clemich, Recicla y suma tenen les valoracions més altes.  
 
Tanmateix, el servei de Recyduo tot i ser de subscripció en 
el fons ajuda a facilitar la recollida selectiva, tot i que en-
cara és responsabilitat del ciutadà. A més a més, aquesta 
aplicació té un avantatge sobre les altres, l'usuari té control 
sobre quan llençar els residus a més que canvia de sistema, 
si ets un ciutadà amb contenidors al carrer, aquesta app 
dóna altra alternativa: sistema de recollida porta a porta. 
Per tant, es pot veure amb aquesta anàlisi una realitat: les 
aplicacions que tenen un impacte més gran són aquelles 
que incideixen en una fase de la recollida, no que només 
informen. 
 

Taula 3. Taula resum descàrregues i valoració de les apli-
cacions estudiades. 
 

Estat Aplicació Descàr-
regues* 

Valoració 
mitjana** 

Eslovènia Recikliram - - 
Alemanya Garbage Guide 

KL County +5.000 4,45 

Àustria 
Glasartig - Glas 
Recycling +1.000 3,9 
Recyclemich +1.000 4,2 

Espanya 

A.I.R.E +50.000 3,2 
CleanSpot +1.000 5 
Reciclaya +10.000 3,5 
Recicla y suma +5.000 4,1 
Al acabar a reci-
clar - - 
Reciclos (we-
bapp) - - 

Recyduo +500 4,7 
Catalunya Residus +10.000 3,8 

*Estadística només disponible a la tenda d'aplicacions 
d'Android. 
**Estadística feta mitjançant una mitjana de les dues tendes 
mòbils més usades (Play Store i App Store). S'ha de tenir 
en compte, que en moltes ocasions les valoracions no són 
representatives a escala de descàrregues. 

2 METODOLOGIA  
2.1 Enquesta 
Durant realització d’aquest treball, més concretament des 
del 22 de març fins al 3 d’abril de 2021, s’ha fet difusió 
d’una enquesta, “Encuesta de recogida selectiva de resi-
duos” [A1], distribuïda a contactes del nostre voltant a tra-
vés d’Instagram i WhatsApp.  
Comprenia 26 preguntes agrupades en 3 seccions, tal i com 
es detalla a continuació: 
 

- Secció 1. Perfil dels enquestats, en la qual es conei-
xia segons edat o gènere, nivell d'estudis, entre 
d'altres. 

- Secció 2. Percepció personal, aquesta secció estava 
destinada a comprendre si els enquestats perce-
bien si fèiem correctament la separació de residus. 

- Secció 3. Conceptes, en aquest últim apartat es feia 
un petit test on es podia apreciar si realment fèiem 
bé la separació de 5 fraccions. 
 

L’enquesta té per objectiu conèixer l’opinió de la gent del 
nostre entorn respecte a la influència d’eines digitals en la 
millora de recollida selectiva, a més de saber quins conei-
xements tenen sobre aquesta.  

3 RESULTATS I DISCUSSIÓ 
3.1 Resultats de l’enquesta 
L’enquesta esmentada anteriorment, va tenir una partici-
pació de 87 respostes en el grup més jove. Per aquest mo-
tiu, es va fer una segona difusió per tal d’aconseguir també 
respostes d’uuna perfil més adult. Pel que fa els joves les 
respostes més informatives segons secció són les següents: 
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• De la secció 1, es pot extreure que a escala de gè-
nere va ser molt igualitària, ja que hi ha respostes 
molt equiparants, els homes  representen 45 res-
postes, i les dones 42 respostes. Pel que fa a l'edat, 
el rang d'edat amb més predominança va ser 20 - 
21, i segonament 22 - 23, malgrat que el mínim d'e-
dat resposta ha sigut 17 i el màxim 54. Per altra 
banda, el nivell d'estudi predominant ha sigut es-
tudis universitaris (66 respostes), les altres corres-
ponen a estudis de segon grau (Batxillerat, FP, 
etc.). 

• De la secció 2, percepció personal, s’observa que 
el plàstic és la fracció de residu que més es separa 
amb un 77%, seguit d’aprop pel vidre (75,9%) i el 
paper i cartró (72,4%). La matèria orgànica i 
aquells residus que van al punt net són les que 
menys se separen, amb un 54% i 24,1% respectiva-
ment. Un 11,5% no en separa cap, i un 3,4% no ho 
fan ells. 
Respecte a què necessita la gent per participar més 
en la recollida selectiva de residus, els motius més 
repetits han estat: més espai a casa (57,5%), asse-
gurar-se que els residus reben un tractament cor-
recte (44,8%), i més informació sobre com separar 
bé els residus (34,5%). 
Al voltant del 90% dels enquestats consideren que 
les eines digitals (xarxes socials, Apps,...) sí que 
podrien ajudar a millorar la recollida selectiva de 
residus, tant de si mateixos com de la ciutadania. 
Consideren que les xarxes socials tenen gran capa-
citat per la difusió i són molt utilitzades. A més 
que tenen molta influència sobre les persones, ja 
que són un reflex de com es volen veure, i perquè 
són utilitzades principalment pels joves. Per 
aquests motius, els enquestats creuen que hi pot 
fer prendre consciència i fer d’altaveu als més 
grans.  

• Finalment, a l'última secció, es pot apreciar errors 
comuns a l'hora de separar segons quins elements. 
En primer lloc, la separació en 5 fraccions és molt 
coneguda, al voltant del 96 % dels enquestats està 
familiaritzat amb aquesta. Segonament, el punt 
net arriba fins un 59 %. Pel que fa als errors, entre 
els més destacats es troben les càpsules de cafè, on 
la majoria ha respost que ho llença al groc, al 
marró o al gris; després, els miralls i les bombetes, 
els enquestats ho llencen al verd; tetrabrik, ho llen-
cen al blau i les fulles d'afaitar al gris. Cal mencio-
nar, que totes aquestes separacions són incorrectes 
o insuficients, puix que les càpsules de cafè és mi-
llor deixar-les a un punt net; els miralls i bombe-
tes, també es deixen als punts nets; el tetrabrik, tot 
i portar una proporció de cartó, és llença al groc; 
mentre que les fulles d'afaitar és residu domèstic 
perillós i va a un punt net. 

Pel que fa a les altres 20 respostes, el perfil analitzat va ser 
entre 40 – 60 anys, amb una participació de 9 dones i 11 
homes, la majoria tenien estudis universitaris, i treballa-
ven. Pel que fa a la percepció personal no difereix massa 
dels joves, ja que les respostes més comunes en el fet que 

necessiten per fer una millor recollida selectiva ens trobem 
amb més espai a casa, pagar menys per la taxa d'escombra-
ries, coneixen sobretot els contenidors al carrer i no visiten 
el punt net o si ho fan, només 4 cops a l'any. Els errors co-
muns segueixen sent les càpsules de cafè (al groc), els mi-
ralls i bombetes (al verd) i els productes d’higene d’un sol 
ús, com ara tovallons (al blau). 
 
L’enquesta realitzada, tot i ser poc representativa a escales 
més grans, ha posat en evidència el poc hàbit que hi ha en 
els enquestats a l’hora de visitar deixalleries, i planteja un 
punt clau: l'autopercepció de què es fa correctament la se-
paració, però la realitat és que no.   

3.2 Conclusions de l’enquesta 
• Una de les principals conclusions que s’extreu és 

que el motiu de donen els enquestats sobre què 
necessiten per participar més en la recollida selec-
tiva de residus es tracta d’una excusa, ja que 
aquesta resposta no es correspon amb els m2 de 
les seves llars.   

• El plàstic i el vidre són les fraccions de residus que 
més separen els enquestats. 

• Al voltant del 90% dels enquestats consideren que 
les eines digitals (xarxes socials, Apps,...) sí que 
poden ajudar a millorar la recollida selectiva de 
residus, tant de si mateixos com de la ciutadania. 

• En aquesta enquesta l’edat no ha estat un factor 
rellevant per fer comparacions ja que el 87,2% te-
nien entre 17 i 25 anys, i no obstant, hi ha hagut 
una gran varietat de respostes i de coneixements. 

3.3 Discussió. Aproximació a conceptes clau per 
una aplicació 

En el punt 1.2.1, es menciona unes aplicacions que n'hi ha 
per tal d'informar l'usuari com separar correctament els 
seus residus, entre altres funcionalitats. Com s'ha pogut 
veure, moltes d'aquestes aplicacions no tenen gaire usua-
ris, a més que en el cas d'Eslovènia, en la qual no existeix 
estadística de l'ús de la pàgina web, no es pot demostrar 
una correlació entre l'oferta de l'aplicació i el reciclatge. 
Amb el mateix modus operandi pel cas d’Alemanya, ja que 
no té una aplicació funcional en l'àmbit nacional, ergo és 
pràcticament impossible poder respondre a la pregunta 
plantejada en línies anteriors. Malgrat això, Alemanya pro-
mou el Pfandsystem un sistema de reciclatge que grava els 
envasos. Es pot donar entre 25 i 30 cèntims. Aquesta pro-
posta ve acompanyada de la seva llei Verpack G [17], que 
sustitueix a l’antiga Verpack V, i que obliga a registrar l’en-
trada d’envasos en el mercat. Aquest sistema de gravació 
d’envasos és operatiu a paisos com ara Dinamarca, Bèlgica 
o Àustria. En poques paraules, no es pot relacionar l'èxit 
dels tres primers països europeus amb una aplicació, ja 
que n'hi ha altres factors  que poden influir més en el fet 
que la gent separi correctament els residus. 
 
Però malgrat aquesta conclusió negativa, s'ha de pensar 
també en què moltes d'aquestes aplicacions eren de caràc-
ter informatiu, només una, la que en proporció a descàrre-
gues i valoracions donades ha resultat tenir una valoració 
bastant alta, tenia un caràcter participatiu. Doncs bé, tenim 
en compte això, és imperatiu pensar que l'error molts cops 
estigui en l'objectiu de l'aplicació, en un funcionament 
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erroni, la poca cohesió pel que fa a la  interfície d'usuari i 
l’experiència d’usuari, o senzillament que no s'ha donat el 
que realment vol l'usuari: fer més fàcil la recollida selec-
tiva. 
 
La interfície és un component clau en l'esquema de comu-
nicació entre persona i màquina, significa "control i comu-
nicació" amb l'objecte de rebre resposta corresponent als 
dispositius tecnològics. És aquella zona de comunicació en 
la qual la interacció entre l'usuari i l'interactiu ve represen-
tat pel conjunt de regles utilitzades en una aplicació digital. 
Aquesta és composta per informació visual de la informa-
ció, missatges comprensibles per l'usuari; com ara imatges, 
sons, entre altres; pel programa, senyals elèctrics, etc.; i els 
dispositius d'entrada i sortida de dades, disponibles per 
l'intercanvi de missatges, al cas dels mòbils la pantalla tàc-
til, però també la càmera, el micròfon, el GPS, entre altres 
[18]. 
 

 
Figura 2. Esquema bàsic del funcionament d’una interfície. 
Adaptat de “Interficies de las comunidades virtuales” 
 
Com s’observa a la figura 3, el disseny de la interfície per-
sona – ordinador, es pot abordar des de la perspectiva: 

- Usabilitat, que determina la facilitat i l'eficiència 
per interactuar amb un mapa d'informació. 

- Funcionalitat, que determina les comandes i con-
trols que són apropiats per accedir a una base de 
dades. 

- Comunicació visual i l'estètica, que defineix l'a-
parença i la localització espacial dels elements, re-
cerca optimitzar la funcionalitat. 

 
Aquests principis estan units mitjançant la interacció ente-
nent com el procés de comunicació i acció [18]. 
 

 
 
Figura 3. Principis del disseny de interfícies. Adaptat de 
“Interficies de las comunidades virtuales” 
 
Finalment, els criteris que es pot tenir en compte pel dis-
seny de les interfícies són [18]: 

- L’usuari. Reconèixer el que les persones necessi-
ten saber per interactuar amb els sistemes. 

- Les tasques. Analitzar les tasques i en quina 
forma s’executen per la interacció. 

- Les eines invisibles. Predomini de les tasques per 
sobre de la tècnica. 

- La interactivitat correcta. Aplicació de principis 
de disseny d’interfícies per tal de crear models 
mentals apropiats.  

 

 
Figura 4. Criteris pel disseny de les interfícies. Adaptat de 
“Interficies de las comunidades virtuales” 
 
Com s'ha anat veient, el disseny és clau en el desenvolupa-
ment d'una aplicació, però també l'experiència d'usuari, 
una definició pot ser "el conjunt d'idees, sensacions i valo-
racions de l'usuari resultat de la interacció amb un pro-
ducte; és resultat dels objectius de l'usuari, les variables 
culturals i el disseny de la interfície" [19]. Per tant, és la 
sensació o emoció, i valoració de l'usuari respecte a una 
aplicació, que en el fons és la interacció del producte (app) 
amb el seu proveïdor (administracions públiques).  
 
Pel que fa a els factors que componen l’experiència d’usu-
ari, hi ha cinc grups diferenciats: fators propis de l’usuari, 
factors socials, culturals, del context d’ús i propis del pro-
ducte. 

 
Figura 5. Factors que composen l’experiència d’usuari. 
Adaptat de “La experiència del Usuario” [19] 
 
Per tant, exposats aquestes teories és important a tenir en 
compte tots aquests factors per tal de fer una aplicació amb 
gran impacte per l'usuari, malgrat que hi ha altres compo-
nents: 

- Simplificació. Mantenir l'objectiu sempre en ment 
i no complicar les funcionalitats, un disseny no so-
brecarregat net i cuidat, que es trobi el que es re-
cerqui a una ullada. 

- Creació d'un llenguatge visual. Mentre menys text 
tingui l'aplicació millor perquè l'usuari ha d'en-
tendre tot el que volem transmetre amb una sola 
imatge. 

- Eficiència. Es considera que l'aplicació és eficient 
quan a menys tocs o passes s'aconsegueix el que 
l'usuari demana. En altres paraules, que les tas-
ques es facin el més ràpid possible a escala d'inter-
fície. 

 
Per concloure aquest apartat, cal fer una petita introspecció 
pel que fa a les aplicacions plantejades al punt 1.2.1. En pri-
mer lloc, les aplicacions únicament que s'han pogut provar 
han sigut Residus, CleanSpot i A.I.R.E. Les altres estaven res-
tringides per posició geogràfica, i les disponibles en àmbit 
Espanyol requereixen contenidors compatibles com ara Al 
acabar a reciclar. Tampoc s'ha pogut provar Recydou perquè 
requereix una subscripció. Malgrat això, les tres primeres 
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funcionen correctament pel que fa al seu objectiu, la seva 
interfície no és la més adequada. A.I.R.E té una interfície 
com aplicacions de missatgeria instantània, que porta a la 
confusió. Pel que fa a CleanSpot la seva interfície està molt 
sobrecarregada, i no planteja cap cohesió entre botons, a 
més té moltes pantalles que la fan ineficient. Finalment, Re-
sidus compleix amb la seva funcionalitat, però segueix sent 
una app limitada respecte a les altres. 

3.4 Plataformes pel desenvolupament teòric de 
l’aplicació i procediments 

Les empreses líders en sistemes operatius per dispositius 
mòbils intel·ligents només són dos: Google i Apple. El pri-
mer té Android, un SO adquirit per Google l'any 2005, que 
està basat en Linux (un altre SO de codi obert per ordina-
dors i portàtils), també és de codi obert, i el seu llenguatge 
natiu és Java. Pel que fa a Apple, el SO és iOS presentat el 
2007, amb el primer iPhone, és un software propietari – no 
es permet instal·lacions de tercers -, no es coneix caracterís-
tiques tècniques sobre quina és la seva base, es pot progra-
mar en dos llenguatges: ObjetiveC i el precursor, Swift[20]. 
 
Malgrat que tots dos mercats requereixen un coneixement 
avançat per poder fer realitat una aplicació, també hi ha al-
tres alternatives a fer apps, moltes d'elles sense codi, que 
fan ús de diversos estàndards com ara HTML5, CSS3 i Ja-
vasScript. Aquestes últimes també requereixen un coneixe-
ment en els llenguatges propis, però existeixen empreses 
amb programes que utilitzen plataformes per crear apps 
sense coneixement de codi avançat[21]. 
 
En aquest estudi, no es pretén fer realitat una aplicación si 
no, més bé donar una proposta teòrica d'una aplicació que 
no només informi l'usuari de la correcta separació de resi-
dus, sinó que es plantejaran diverses estratègies per tal 
d'impulsar aquesta acció, donar idees d'incentivació i fer el 
protagonista a l'usuari. 
 
Per tal de fer una aproximació al disseny, però sobretot a 
les pantalles, els botons entre altres components de les pan-
talles es farà ús de la plataforma Moqups. 

3.5 Proposta d’aplicació per incentivar la recollida 
selectiva 

Sobre la qüestió de l'aplicació s'ha de basar en principis bà-
sics de la interfície d'usuari i es fonamentarà en quatre pi-
lars: informació, interoperabilitat, inclusió i participació. 
Cal fer un incís en què una aplicació ha de tenir impacte 
real sobre l'usuari, si no l'aplicació queda en desús (el que 
es recerca amb la participació), però també cal intentar fer 
arribar a tots els usuaris possibles, evitant l'exclusió per 
edat. Malgrat que pugui semblar una feina complicada, els 
usuaris més adults han de poder navegar per una interfície 
senzilla i tenir una experiència d'usuari que en última ins-
tància faciliti la recollida selectiva. 
 
Com bé s'ha mencionat en darreres línies, una de les carèn-
cies més important de les aplicacions analitzades és el poc 
control i facilitat que té l'usuari alhora de fer la separació 
de residus, la majoria d’aplicacions tenen com objectiu fer 
consultes que moltes vegades es podien fer mitjançant cer-
cadors universals, com ara, Google. En poques paraules, 
no innoven i només contemplaven el primer pilar: la infor-
mació. Una altra qüestió a posar a taula és l'interès, com 

s'ha contemplat en l'enquesta al voltant del 90% dels en-
questats consideraven que les eines digitals poden ajudar 
a millorar la recollida selectiva de residus. D'altra banda, 
ens trobàvem que les fraccions més separades, eren el plàs-
tic i el vidre, però pel que fa a les preguntes d'on es llença-
ria segons quin producte, els errors més comuns eren jus-
tament sobre els residus plàstics i vidres (en el qual hi ha-
via bombetes i miralls). Aquestes dades informatives sobre 
la percepció dels enquestats porten l'implícit a fer-se explí-
cit: o n'hi ha molt poc coneixement o no es vol conèixer. En 
el primer cas, una aplicació pot ser la solució, però en el 
segon hauria d’haver-hi iniciatives que recerquin l’interès 
en aquests temes.  
 
Per aquests motius, l'aplicació tot i que també cercarà in-
centivar a l'usuari mitjançant la participació i els incentius, 
és important entendre que les possibles descarregues vin-
drà de gent afí aquestes causes, i que per tal de mantenir 
els nous usuaris és imperatiu mantenir-la activa, com bé es 
mencionarà en línies de futur. Mencionat això, cal destacar 
que comença haver-hi un gran desplegament d’inversions 
per tal de fomentar l’objectiu de circularitat de residus[22], 
amb projectes innovadors[23]. 

3.5.1 TuResiduo: Unificar per conqüerir 
Tal com s'ha dit en l'apartat d'anàlisi d'aplicacions n'hi exis-
teixen unes quantes alternatives tant al territori nacional 
com al català (RECICLOS com últim exemple serveix tant 
a l'àmbit nacional com al català), però aquestes serveixen 
per extreure una conclusió clara, es necessita: unificació, 
proximitat, nou disseny i participació. L'usuari necessita 
una única aplicació que centri la interoperabilitat com ban-
dera, això evitaria la fatigosa feina de tenir per cada utilitat 
una aplicació. Per tant els pilars serien: 

 
- Informació. L'aplicació ha de tenir un apartat que 

pugui resoldre dubtes. En aquest sentit, A.I.R.E 
utilitza intel·ligència artificial per tal reconèixer 
objectes mitjançant una fotografia, el que ajuda a 
resoldre dubtes de manera més precisa, a més per-
met establir comunicació amb un operari. En 
aquesta mateixa línia, l'app de Residus permet 
conèixer el tractament segons quin residu. Això 
pot ajudar a disminuir l'excusa vista en l'enquesta 
de no separar perquè no s'hi asseguren que els re-
sidus estan ben tractats. En aquesta app també se-
gons el teu municipi l'app s'adapta al tipus de re-
collida. Per tant, l'aplicació ha de comptar amb la 
capacitat de resoldre dubtes, de posar en context 
al ciutadà, de fer-li veure que els seus residus es-
tan sent tractats correctament i de tenir telèfons 
d'interès com ara deixalleries. 

- Interoperabilitat. Tenir diverses aplicacions per 
un mateix fi és ineficient. L'aplicació recerca solu-
cionar problemes sorgits de la incapacitat d'unifi-
car forces entre administracions per tal de fer més 
fàcil la recollida de residus del ciutadà. Segons la 
posició l'app serà capaç d'ubicar, mitjançant geo-
localització, el municipi en el qual es troba l'usuari 
i adaptar-se a les circumstàncies (canviant el tipus 
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de recollida, el número dels punts nets disponi-
bles, les notícies destacades), però també ha de ser 
capaç de fer una equivalència entre les accions fe-
tes d'un municipi a un altre. 

- Inclusió. No es pot obviar el fet que moltes apli-
cacions únicament són descarregades per un grup 
de gent ja sigui per l'interès o per l'edat (un factor 
molt discriminant pel que fa al món digital). Se-
gons dades de l'INE, l'any 2019, un només un 23% 
de persones majors de 75 anys van utilitzar inter-
net, un 63% persones entre 65 a 74 anys, mentre 
que els joves entre 16 i 24 un 90% en els últims tres 
mesos d'ençà que van fer l'enquesta [24]. La fina-
litat d'aquest treball no és poder augmentar 
aquests percentatges, sinó fer que l’aplicació pu-
gui arribar tothom. Això es pot aconseguir amb 
una interfície simple i cercant sempre una bona 
experiència d'usuari, evitant la sobrecàrrega d'in-
formació, i fer els processos els més senzills possi-
bles. De la mateixa manera, és important fer l'usu-
ari protagonista, amb això s'aconsegueix entendre 
que tots som part de la separació dels residus. 

- Participació. El ciutadà hi ha de "connectar-se" 
amb els residus, l'aplicació indaga en aproximar 
més l'ésser humà amb el residu, és a dir, fer cons-
cient a l'usuari dels residus generats i que si els se-
para correctament, és el que està fent aquesta se-
paració i per tant, hi ha un impacte sobre l'entorn. 
L'aplicació ha de poder de connectar-se amb els 
organismes locals de residus, de manera que pu-
gui demanar recollida de mobles, d'electrodomès-
tics o altres residus voluminosos. També hi haurà 
de canviar aquestes funcionalitats en funció del 
municipi. El caràcter centralista farà l'usuari pro-
tagonista, i poder observar el seu "perfil" d'en-
trada a l'aplicació, explorarà fer arribar la consci-
ència a l'usuari que té el poder en les seves mans 
de fer una correcta recollida selectiva. 

 
Mencionats els punts anteriors, també cal mencionar altres 
utilitats que farà més còmode l'ús de l'app per l'usuari, 
aquest són derivats de segons quin sistema operatiu s'uti-
litzi i del dispositiu mòbil. Entre ells podem trovar: 
 

- Widgets o shortcuts. iOS té una aplicació anome-
nada dreceres, que té la capacitat de fer accions 
automatitzades personalitzades, a més de widgets 
que mostren informació important de manera sin-
tàctica. Android també té els seus widgets. Tenint 
en compte aquestes eines, l'app tindrà dreceres 
per tal de fer accions ràpides, com ara escanejar un 
codi QR sense entrar explícitament a l'aplicació. 
També tindrà un widget que mostrarà una barra 
de reptes per tal de veure l'evolució de l'usuari. 

- Notificacions. És important fer arribar diferents 
anuncis a l'usuari, per exemple, si encara no ha ar-
ribat al seu repte, si ha canviat de municipi, o sen-
zillament, si fa temps que no ha entrat a l'aplicació 
o anat al punt net. 

- Targetes digitals. Google Pay o Apple Pay són uns 

dels sistemes més utilitzats avui dia pel pagament 
amb targeta amb la facilitat de no portar-se la tar-
geta física ni moneder i utilitzar el mòbil, tanma-
teix dóna més seguretat que una targeta física. Te-
nint en compte que la diputació de Barcelona, fa 
descomptes segons vagis a deixar residus a la dei-
xalleria i identificant-te amb una tarjeta. Donat 
aquesta cauística és d'obligada acció poder fer tar-
getes digitals compatibles amb el Wallet d'Apple o 
altre moneder digital d'Android, aquestes podrien 
tramitar-se mitjançant l'aplicació. 

- Privacitat. Com qualsevol altra aplicació i segons 
directives de protecció de dates és important que 
l'aplicació mantingui la transparència com un pa-
ràmetre fonamental en la navegació d'aquesta. 
L'usuari podrà descarregar-se les dades analitza-
des per l'app, modificar les seves dades personals 
i poder eliminar qualsevol registre de la base de 
dades de l'aplicació. Tanmateix es demanarà per-
misos només per: càmera (per escanejar codis qr 
de contenidors intel·ligents o envasos), GPS (per 
poder ubicar el municipi el qual es troba l'usuari, 
no és d'obligada acceptació perquè es pot posar 
manualment), telèfon (per poder fer trucades a la 
deixalleria o altres organismes de tractament de 
residus locals) i calendari (per poder exportar es-
deveniments com ara en la recollida porta a porta 
pot sincronitzar els dies que es recullen amb el ca-
lendari i fer recordatoris). 

3.5.2 Exemple pràctic  
Finalment, per entendre millor el funcionament de l'apli-
cació s'exposarà dos exemples pràctics, un usuari de Saba-
dell i altre d'Esplugues de Llobregat. 
 

Figura 6. Interfície de l’usuari 1 
 
El primer exemple com es mostra a la figura 6, és un usuari 
de Sabadell i en aquest ens trobem amb diferents opcions. 
Els botons que n’hi ha són: 

- Localització. Veure quina és la deixalleria més 
propera a l'usuari, així com poder seleccionar al-
tres capes, com ara contenidors especials (oli, 
roba, …)  

- Programació de recollida de mobles vells. 
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Permet seleccionar data, i hora per tal de recollir 
mobles vells, així com demanar-ho pel moment.  

- Notícies. Es destina a fer conscient als usuaris de 
pagaments, com ara la taxa de residus, ajudes, en-
tre altres.  

- Barra de progrés. La barra de progrés en l’usuari 
sabadellenc anirà destinat a les vegades que vagi 
al punt net, i faci les separacions pertinents com 
l’oli usat, o faci recollida selectiva en muncipis en 
els quals hi hagi punts a canvi de llençar bé el re-
sidu. En aquest últim cas, s’hauria de fer una equi-
valència respecte al seu lloc de domicili.  

- Telèfon. Mostra una llista amb els contactes rela-
cionats amb la gestió de residuos: 

o Punt Blau Can Llong, Sabadell: 900 222 
234 

o Punt Blau Parc Central del Vallès, Saba-
dell: 900 222 234 

- Alerta d'incidències. Permet comunicar les inci-
dències vistes per l’usuari als serveis correspo-
nents. A la pantalla d’informe també s’observa les 
incidències fetes per l’usuari.  

- Camera. Pel residu que es tingui dubte. Si aquest 
residu no es reconeix, s'obrirà una pantalla la qual 
mostrarà un xat per tal de preguntar a la IA segons 
tipus per exemple, un envàs de llet, anirà cap al 
groc, però també servirà per posar-se amb con-
tacte amb un operari.  

 
Pel que fa a les altres pantalles, podem observar la pantalla 
d'informe en el qual es mostra el progrés d'altres mesos, i 
a l'altra pantalla es mostra l'apartat de compte d'usuari, en 
el qual es pot descarregar les dades, modificar-les, o elimi-
nar el seu compte de l'app.  
  

Figura 7. Interfície de l’usuària 2 
 
Pel que fa a la usuària 2, té les mateixes opcions que l'usu-
ari 1, però com és d'altre municipi contempla les funcions 
en les quals es troba: 

- Codi QR. Esplugues de Llobregat comença el des-
plegament de RECICLOS [25], dins del Sistema de 
Devolució i Recompensa (SDR), la qual cosa per-
met que un usuari dipositi una llauna o ampolla 
de plàstic de beguda a canvi d'una recompensa.  

- Targeta identificació. Amb aquesta targeta es pot 

acumular un descompte que arriba fins a l’11 % de 
la Tasses Metropolitana de Tractament de Residus 
en funció del nombre de vegades que s’utilitza el 
servei de recollida [26]. 

- Noticies adaptades. Com s’aprecia en la figura 7, 
la usuària té un sorteig, això ve determinat per RE-
CICLOS que fa sorteigos mensuals.  

- Personalització de fraccions. Malgrat aquest 
exemple, no permet donar una visió a la persona-
lització de fraccions, la usuària 2 i l’usuari 1 tenen 
el mateix sistema de fraccions, amb les mateixes 
separacions, però si un usuari d’altre municipi té 
menys, l’aplicació s’adaptarà. 

3.5.3 Gestió i línies de futur 
La gestió d'aquesta aplicació ha d'estar a càrrec de les ad-
ministracions públiques, i els costos derivats d'aquesta im-
plantació també malgrat que es necessita cooperació entre 
els ajuntaments de tots els municipis. La interoperabilitat 
mencionada i característica de l'aplicació ha de ser donada 
per les comunicacions entre les administracions públiques 
que s'encarreguin de la gestió de residus.  
 
Pel que fa a les línies de futur, és proposa fer tallers parti-
cipatius en les deixalleries que et sumin punts, tallers que 
facin treballs educatius per tal d'educar millor a les futures 
generacions. Així mateix que tots aquests anuncis de xer-
rades, o d'activitats siguin publicitades per l'aplicació i que 
sigui capaç d'inscriure's des d'aquesta mateixa. A més, fer 
reptes mensualment per tal de fer més activa la causa i 
apreciar que són accions del dia a dia, un hàbit necessari 
per tothom. En poques paraules, es vol fer que el ciutadà 
es comprometi encara més amb la gestió de residus i que 
sigui capaç de veure que cada acció té la seva conseqüèn-
cia, ja sigui negativa com positiva. 

4 CONCLUSIONS 
- Primerament, Espanya i Catalunya estan lluny 

d'aconseguir els objectius imposats per la UE i per 
tant, cal una gran inversió en aquesta matèria. 

- En segon lloc, les aplicacions no poden relacionar-
se amb el fet de fer una correcta separació, malgrat 
que els enquestats diuen que les eines digitals po-
den ajudar. 

- En tercer lloc, les propostes d'aplicacions i la inco-
herència entre administracions no arriben a moti-
var a un ciutadà, que encara no troba cap avan-
tatge en la instal·lació d'aplicacions d'aquesta ín-
dole.  

- Es persegueix l’eficiència per tal de garantir la cre-
ació d’un hàbit.   

- Finalment, l'aplicació no recerca una motivació, 
sinó la facilitat de fer tràmits o accions que invo-
lucrin al ciutadà, el que pot comportar una moti-
vació a l’ús d’aquesta.  

- Persegueix connectar les accions de l'usuari amb 
els residus ergo, conscienciar-los del seu entorn.  
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APÈNDIX 

A1. ENQUESTA: RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 
La següent enquesta té com a objectiu conèixer la percepció 
de la gent sobre les xarxes socials i els residus, per relacio-
nar-les amb factors socials així com l'edat, nivell d'estudis, 
o ingresos. La difusió de l'enquesta es va realitzar des del 
22 de març fins al 8 de juny. Consta de 26 preguntes agru-
pades en 3 seccions: 

 
Secció 1: Perfil dels enquestats. 

• Edat. 
• Gènere. 

 Dona. 
 Home. 
 Prefereixo no dir-ho. 
 Altre.  

• Nivell d’estudis.  
 Sense titulació. 
 Primer grau (Primària). 
 Segon grau (Batxillerat, FP,...). 
 Estudis universitaris. 

• Lloc de residència. 
• Portes més d’un any residint al mateix lloc? 

 Si. 
 No. 

• En quin tipus d’habitatge resideixes? 
 Unifamiliar. 
 Plurifamiliar. 

• Quants m2 té la teva llar? 
 <40m2. 
 40-70m2. 
 70-100m2. 
 100-150m2. 
 150-200m2. 
 200-300m2. 
 >300m2. 

• Estat laboral. 
 Treballant amb contracte. 
 Treballant sense contracte. 
 Actualment en ERTE. 
 Aturat/da. 
 Estudiant. 
 Jubilat/da. 

• Ingressos mensuals. 
 Sense ingressos. 
 1-683€. 
 684-1029€. 
 1030-1659€. 
 1660-2199€. 
 Més de 2200€. 

 
Secció 2: Percepció personal. 

• Quines fraccions de residus separes? 
 Cap. 
 No ho faig jo. 
 Vidre. 
 Plàstic. 
 Paper i cartró. 
 Orgànic. 
 Aquelles que van a la deixalleria. 

• Què necessites per participar més en la recollida 
selectiva de residus? 
 Més espai a casa. 
 Més informació sobre com separar bé els 
residus. 
 Disposar de més temps. 
 Assegurar-me que després els residus re-
ben el tractament adequat. 
 Pagar menys per les taxes de residus. 

• Amb quina freqüència visites la deixalleria? 
 Mai. 
 Menys de 4 cops l'any. 
 4-6 cops l'any. 
 7-11 cops l'any. 
 1-2 cops al mes. 
 1-2 cops a la setmana. 
 3-5 a la setmana. 
 Cada dia. 

• Quantes fraccions de residus creus que es recullen 
al sistema de recollida del teu municipi? 
 Menys de 3. 
 4. 
 5. 
 Més de 5. 

• Quines xarxes socials utilitzes amb més freqüèn-
cia? 
 Instagram. 
 Twitter. 
 Facebook. 
 Youtube. 
 TikTok. 
 LinkedIn. 

• Creus que les eines digitals poden ajudar-te a mi-
llorar la teva recollida selectiva de residus? 
 Si. 
 No. 

• Creus que les eines digitals poden ajudar a la ciu-
tadania a millorar la seva recollida selectiva de re-
sidus? 
 Si. 
 No. 

• Per què? Per què no? 
 Si, ja que les xarxes socials tenen una gran 
capacitat per a la difusió. 
 Si, ja que les xarxes socials són molt uti-
litzades. 
 No, ja que les xarxes socials/apps no són 
un bon canal de comunicació per aquests temes. 
 No, ja que la seva difusió queda limitada 
als teus interessos. 
 No, ja que no tothom té xarxes socials o 
capacitat per instal·lar-se aplicacions. 
 Espai de resposta lliure. 

• Recordes alguna campanya relacionada amb la re-
collida selectiva de residus o reciclatge? 
 Si. 
 No. 

• Si la resposta anterior es "Si", indica quina campa-
nya era: 
 Espai de resposta lliure 

 
Secció 3: Conceptes. 

• Coneixes alguns d’aquests sistemes de recollida 
de residus?  
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 Contenidors a la vorera. 
 Recollida porta a porta. 
 Mixta. 
 Mixta 3 fraccions.  
 Punt net.  
 Altre. 

• Càpsules de cafè, fulles, bolquers o tovalloletes 
humides, embolcalls de plàstic d'enviaments a do-
micili, biberons i xumets, utensilis de cuina, bom-
betes, miralls, paper d'alumini, tetrabricks, oli, pa-
per de cuina, tovallons, mocadors utilitzats, 
gespa, fulles i flores mortes: 

• Indica quins d’aquests elements introduiries al 
contenidor groc. 

• Indica quins d’aquests elements introduiries al 
contenidor verd. 

• Indica quins d’aquests elements introduiries al 
contenidor blau.  

• Indica quins d’aquests elements introduiries al 
contenidor gris.  

• Indica quins d’aquests elements introduiries al 
contenidor marró.  

 
 


