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La prevenció de residus en l’àmbit metropolità s’ha impulsat  fins ara entorn de dos eixos principals: 
• El suport a la redacció de Plans Locals de Prevenció de Residus (PLPR). Actualment 20 municipis en 

disposen d’un, en graus d’execució diversos.
• L’impuls d’actuacions directes per part de l’AMB:

• Xarxa metropolitana de compostatge casolà, que compta amb uns 5.000 compostadors a l’àrea 
metropolitana.

• Allargament de la vida útil dels productes, especialment de roba, tèxtil, mobles i electrodomèstics. 
En aquest sentit l’espai Millor que nou ha esdevingut un punt de referència metropolità.

• Gairebé la meitat de les deixalleries a l’àrea metropolitana disposen d’algun servei de reutilització 
o preparació per a la reutilització. Aquestes instal·lacions esdevenen espais potencials per 
incorporar nous usos i funcions relacionats amb la reutilització dels materials que hi arriben.

• Innovació i recerca amb un total de 40 projectes finançats per l’AMB des de l’any 2008.

Actualment, a l’àrea metropolitana es reutilitzen el 3,3% del 
total de residus generats, però es calcula que el potencial de 
reutilització és del 14,3%.

Millor que nou! Allarguem la vida dels objectes

Millor que nou (també MQN) és un projecte global que busca la complicitat dels ciutadans per generar menys residus 
i, en definitiva, per substituir la cultura de comprar, usar un cop i llençar per la cultura de fer servir tant com es pugui. 
Acostar i capacitar en la reparació a la ciutadania és un dels eixos centrals de MQN. En realitat, el missatge és senzill: 
fem que els objectes circulin fins que no puguin més.

El millor residu és aquell que no es genera. Així doncs, des del punt de vista de l’eficiència en l’ús dels 
recursos, la prevenció en la generació de residus és la millor de les estratègies, per davant del reciclatge,  
ja que d’una banda preserva els recursos naturals i de l’altra evita els impactes associats a la seva  
extracció i producció. 

 

http://millorquenou.cat/cat

Local principal: 
Carrer Sepúlveda, 45-47 
08015 Barcelona. 934 242 871

Activitats als municipis: 
93 223 51 51
prevencioresidus@amb.cat

2009
Inaguració
del servei

16.793
Seguidors a les xarxes 

socials (maig 2018)

1.983
Serveis mensuals  
al local principal

(maig 2018)

175
Mitjana d’activitat 
anual als municipis

75-85%
Èxit en les  

reparacions
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Línia 1. Prevenció del 
malbaratament alimentari
Es contribuirà a la lluita contra el 
malbaratament alimentari finançant 
actuacions senzilles i replicables 
prioritàriament en aquells municipis 
metropolitans on encara no s’ha fet cap 
actuació en aquest sentit.  

Línia 2. Plàstics i envasos 
d’un sol ús
Juntament amb els ajuntaments 
metropolitans s’impulsarà aquesta línia 
d’actuació que prioritza la substitució 
dels plàstics d’un sol ús per elements 
reutilitzables davant de l’ús de materials 
alternatius d’un sol ús com serien els 
materials biodegradables. Les actuacions 
també contribueixen al redisseny dels 
sistemes de distribució i consum que 
actualment fan ús d’elements d’un sol ús. 

Línia 3. Millor que Nou
Es potencia el programa «Millor que nou» 
(MQN) incorporant noves estratègies com 
ara les pràctiques de compartir productes  
a través de bancs d’eines o la 
descentralització de les activitats de tallers 
de reparació. Es valora també l’elaboració 
d’un catàleg virtual comú dels elements 
reutilitzables que arriben a les deixalleries. 

Línia 4. Recerca i innovació
Es dona continuïtat a l’elaboració d’estudis 
específics i a les beques d’investigació 
universitària que permetin promoure la 
prevenció i la reutilització. 

Línia 5. Pla Metropolità  
de Prevenció
La redacció d’un Pla Metropolità de 
Prevenció de Residus (PMPR) donarà 
coherència a les actuacions promogudes  
i permetrà que els municipis comparteixin 
una visió i acció conjunta. El PMPR també ha 
de permetre a tots aquells municipis de l’àrea 
metropolitana que no disposin de pla propi 
tenir-ne un si s’hi adhereixen formalment.

Actuacions per reduir els residus, 
especialment els més difícils de reciclar

Les línies d’actuació 
d’aquest eix són les 
següents:

Línies d'actuació Mesures

P1 Prevenció del malbaratament 
alimentari P1.1 Suport econòmic a projectes de malbaratament alimentari impulsat per municipis

P2 Plàstic i envasos d’un sol ús

P2.1 Substituir els gots d’un sol ús per a begudes calentes
P2.2 Substituir els gots d’un sol ús per a begudes fredes
P2.3 Substituir la vaixella i els coberts d’un sol ús
P2.4 Reduir l'ús d'ampolles d’aigua d’un sol ús
P2.5 Reduir l'ús de safates d’un sol ús
P2.6 Reduir l'ús de bolquers d’un sol ús

P3 Millor que nou

P3.1 Potenciar "Millor que nou" Sepúlveda
P3.2 Descentralitzar les activitats del MQN
P3.3 Experimentar amb noves eines com ara l'estriteca, MQN Compartit
P3.4 Catàleg virtual comú amb els elements de segona mà

P4 Recerca i innovació
P4.1 Beques
P4.2 Estudis
P4.3 Difusió

P5 Pla Metropolità de Prevenció de 
Residus P5.1 Redacció d’un Pla Metropolità de Prevenció de Residus
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20
09

PASSAT PRESENT FUTUR

20
16

20
20

20
25

AVENÇOS ASPECTES A 
MILLORAR

PALANQUES 
DE CANVI

REPTES 

Suport als municipis 
en l’elaboració dels Plans 

Locals de Prevenció de 
Residus (PLPR)

Molts productes de plàstic 
d’un sol ús

Paquet d’Economia Circular Donar prioritat a  
la prevenció de residus

Xarxa de compostatge 
casolà

No tots els municipis  
disposen de PLPR

Estratègia europea  
sobre els plàstics d’un sol ús

Reduir el malbaratament 
alimentari

Millor que nou Directiva europea per la reducció de l’impacte 
de certs productes plàstics al medi ambient

Reduir l’ús de plàstic d’un sol ús

Noves funcions de les 
deixalleries

Allargar la vida dels productes

Recerca i innovació

Generació RM: 
1,38  

kg/hab/dia 

Generació RM: 
1,20 

kg/hab/dia 

Generació RM: 
1,15  

kg/hab/dia 

Generació de resta 
0,91 

kg/hab/dia 

Generació de resta 
0,80 

kg/hab/dia 

Generació de resta 
0,41 

kg/hab/dia 

Generació de plàstics  
5,18 

l/hab/dia

Generació de plàstics  
4,4 

l/hab/dia

Preparació per  
a la reutilització  

(PxR): 3,3%

Preparació per  
a la reutilització  

(PxR): 2,0%

Reduir en un  
50%  

el malbaratament 
alimentari

(respecte al 2010)


