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Punts Verds
Responsabilitat sobre els residus

Data de realització: a partir de 1992

Promotor

Ajuntament de Barcelona
Direcció de Serveis de 
Neteja Urbana
Tel. informació: 010
http://www.bcn.es/neta/

Reduir l’impacte de les deixalles en el medi ambient, oferint a la ciutat uns
espais de recepció i emmagatzematge, temporal i selectiu, de residus espe-
cials, voluminosos i d’altres materials valoritzables que, pel seu volum o càrre-
ga contaminant, no poden ser recollits ni tractats amb la resta de deixalles.
Des dels Punts Verds s’assegura que aquests residus rebin el millor tracta-
ment: recuperant-los i reciclant-los per aprofitar-los com a nous recursos o bé
dipositant-los de forma controlada als espais establerts segons la seva natura-
lesa, evitant, en tot cas, que contaminin l’entorn.

objectius de 
l’actuació 

L’any 1992, l’Ajuntament
de Barcelona va inaugu-
rar el primer Punt Verd a
la ciutat, llavors situat al
Triangle Ferroviari de
Sant Andreu.

Actualment són set els
Punts Verds fixos, ubicats
pròxims a les Rondes de
Barcelona, que recullen
aquests residus evitant
que  es dipositin en
contenidors convencio-
nals.

A més, amb l’objectiu
d’acostar els Punts Verds
a la ciutat i fer-los més 
accessibles, s’han posat
en marxa durant el 2001 
quatre Punts Verds
mòbils, que són vehicles

adaptats a la recollida
selectiva de diferents
materials per a l’ús
exclusiu dels ciutadans i
que s’estacionen periòdi-
cament als barris de
Barcelona seguint un
calendari establert. Per
al 2003, està previst que

entri en servei una xarxa
d’uns quinze Mini Punts
Verds repartits en punts
cèntrics de la ciutat.
Aquestes dues modali-
tats complementen els
Punts Verds fixos, als
quals es lliuren els resi-
dus recollits.

descripció de 
l’actuació



Altres experiències similars

Completant la xarxa de Punts Verds de Barcelona, en
l’àmbit dels 31 municipis metropolitans es disposa
actualment d’un total de 26 Punts Verds per donar 

servei a 3 milions d’habitants. El Programa
Metropolità de Gestió de Residus Municipals 1997-
2006 en preveu un total de 41.

Usuaris

Ciutadans particulars, comerços, oficines, entitats
públiques i privades i petits professionals (fusters,
pintors, electricistes, etc.), sense superar les quanti-
tats màximes fixades per ordenança. Les indústries
més grans han de contactar directament amb
empreses gestores per tractar els seus residus.

Taxes

Gratuït per a ciutadans particulars i regulat per
taxa segons quantitat de residu aportat per
comerços, oficines i petits professionals.

Destí dels residus

Els residus són tractats per gestors de residus
autoritzats per la Junta de Residus del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya. Com a exemple:
- Del paper i cartró se’n fa cartronet, paper 

d’embalatge o de premsa.
- Les runes s’aprofiten per a restauració paisatgís-

tica i de canteres.
- La ferralla es fon per obtenir matèria primera.
- De la poda es fa compostatge obtenint-ne adob.
- Del vidre es tornen a fer ampolles, pots...
- Dels plàstics es fan bosses i envasos de segona 

categoria o recipients.
- De les bateries i piles es recuperen els metalls 

pesants i es neutralitzen els àcids.
- Dels fluorescents, a més dels metalls pesants,

també es recuperen el vidre i els casquets.
- Els tòners i la tinta es neutralitzen i les carcasses

es reutilitzen.
- El cautxú dels pneumàtics s’usa per fer asfalt

sonoreductor.
- Les pintures i vernissos s’inertitzen eliminant-ne 

les substàncies nocives.

Residus que es recullen

Recuperables o valoritzables:
Paper, cartró, vidre, plàstics, ferralla i metalls,
fustes netes, tèxtils, electrodomèstics sense CFC,
cables elèctrics, restes de poda, voluminosos
(mobles vells i matalassos) i runa.

Especials:
Fluorescents, pneumàtics, dissolvents, pintures i 

vernissos, aerosols, piles, bateries, electrodomès-
tics amb CFC (frigorífics i aparells d’aire condicio-
nat), olis de fregir, olis de cotxe, tòners i tintes
d’impressora, ferralla electrònica, radiografies i
termòmetres.

No s’admeten residus industrials especials, tòxics i
perillosos, ni residus sanitaris.

Una família de
quatre persones
genera a l’any 
29 kg de residus
tòxics d’origen
domèstic que
poden ser trac-
tats als Punts
Verds

Punts Verds
Responsabilitat sobre els residus
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Gran Via

Meri
dia

naDiagonal

Ronda del Litoral

Ronda de Dalt

Punt Verd de
les Corts-Pedralbes

Av. Esplugues/Gran Capità

Punt Verd de Collserola
C/ Collserola, 2

Sortida 6 Ronda de Dalt

Punt Verd de la Vall d’Hebron
Av. de l’Estatut de

Catalunya/Camí de Can Travi

 Punt Verd
de Vallbona

C/ Castelladral, 14

 Punt Verd de Sant Andreu
C/ Caracas, 46

entre Potosí i Tucumán

Punt Verd de Montjuïc
C/ del Foc, 56
cantonada amb Cobalt

Punt Verd de la Vila Olímpica
Av. del Litoral, s/n

al costat de la benzinera

Durant l’any 2001, els Punts Verds:

-Han rebut 57.717 visites, el 12% de les quals s’han
fet a Punts Verds mòbils. Del total de visites, un
54% ha estat de ciutadans particulars.
-Han recollit un total de 12.626 tones de residus,
de les que 408 tones corresponen a residus
especials.

Si voleu més informació, adreceu-vos als actors citats o al Centre de Recursos Barcelona Sostenible
C/  Nil Fabra, 20 baixos 08012 Barcelona - Telf. 93 237 47 43 / 93 237 38 04       recursos@mail.bcn.es     


