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Què és RECICLOS? 
RECICLOS proposa al ciutadà seguir col·laborant amb la protecció del 
medi ambient mitjançant el reciclatge i, a la vegada, millorar el seu 

entorn més proper. El Sistema de Devolució i Recompensa (#SDR) de 
RECICLOS premia el comportament mediambiental responsable. 

El reciclatge del S.XXI 

aplica la tecnologia per 

avançar el sistema de 

reciclatge. 

Compatibilitzant el 

contenidor groc amb 

RECICLOS el ciutadà té 

l’opció d’escollir com 

participar en el procés 

de reciclatge.  

El benefici ambiental 

final del reciclatge: 

 

- Circularitat dels 

envasos. Infinites 

vides dels mateixos.  

 

- Estalvi emissions: 

CO2, aigua i energia. 

Respon a la demanda 

social de part de la 

població creant una 

plataforma d’incentius 

que animen a sumar-se 

al reciclatge als 

reticents que encara no 

reciclen i als que ja 

reciclen a tenir un 

retorn tangible al seu 

esforç. 

. 

Oportunitat per crear 

comunitat de recicladors 

que serveixi per potenciar 

projectes locals.  
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Com funciona? 
Ús senzill, similar al procés actual de reciclatge 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ_9P7GaXTc  

https://www.youtube.com/watch?v=fZ_9P7GaXTc


Estat del projecte RECICLOS  
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On està implementat RECICLOS? 
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PRESÈNCIA EN 17 CCAA 

2019 4 Localitats 

2020 22 Localitats 

2021 19 Localitats 

VISIÓ GLOBAL DEL PROJECTE 

+3,6 M habitants 

 

+16 mil contenidors 

 

 45 localitats     

* 1 comarca: Pla de l’Estany formada per 11 municipis 



Evolució de la implantació de RECICLOS 
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MUNICIPIS I MES D’INCORPORACIÓ 

CCAA Provincia Municipi Data implantació 

Catalunya Barcelona Sant Boi Juny-19 

Catalunya Barcelona Igualada Juny-19 

Catalunya Girona Pla de l´Estany Juny-19 

Catalunya Barcelona Granollers Juny-19 

I.Balears I.Balears Ciutadella de Menorca Juliol-20 

La Rioja La Rioja Calahorra Juliol-20 

Catalunya Lleida Balaguer Setembre-20 

Catalunya Girona Figueres Setembre-20 

Catalunya Girona Ripoll Octubre-20 

Catalunya Lleida Vielha Octubre-20 

Catalunya Tarragona Valls Octubre-20 

Catalunya Barcelona Vilafranca del Penedès Octubre-20 

Catalunya Barcelona Castelldefels Octubre-20 

Catalunya Barcelona Moià Octubre-20 

Catalunya Tarragona Móra d'Ebre Octubre-20 

Catalunya Tarragona Amposta Octubre-20 

Catalunya Barcelona Gavà Octubre-20 

Aragón Huesca Huesca Octubre-20 

Madrid Madrid Getafe Octubre-20 

Catalunya Lleida Tremp Novembre-20 

R. Murcia Murcia Bullas Novembre-20 

Andalusia Sevilla Sevilla Novembre-20 

Catalunya Lleida Tàrrega Desembre-20 

CCAA Provincia Municipi Data implantació 

Catalunya Barcelona Badalona Desembre-20 

Catalunya Barcelona Esplugues de Llobregat Desembre-20 

Catalunya Lleida Les Borges Blanques Desembre-20 

Catalunya Barcelona Cervelló Gener-21 

Catalunya Barcelona Canovelles Març-21 

C.Valenciana Valencia Valencia Març-21 

Navarra Navarra Peralta Març-21 

Catalunya Tarragona Tortosa Abril-21 

Catalunya Lleida El Pont de Suert Abril-21 

Astúries Asturias Llanera Abril-21 

Galicia A Coruña Santiago de Compostela Abril-21 

Catalunya Barcelona Castellar del Vallès Maig-21 

Catalunya Barcelona Sant Pere de Ribes Maig-21 

Catalunya Girona Castelló d'Empúries Maig-21 

Extremadura Badajoz Mérida  Maig-21 

Cantabria Cantabria Santoña Maig-21 

País Basc Guipúzcoa San Sebastián  Maig-21 

I.Canàries Santa Cruz de Tenerife Granadilla de Abona Juny-21 

Castilla y León Burgos Aranda de Duero  Juny-21 

Castilla-La Mancha Toledo Toledo Juny-21 

Galicia Pontevedra Vigo  Juliol-21 

Catalunya Barcelona Sta. Perpetua de Mogoda Setembre-21 



Com ho fem possible? 
Tecnologia RECICLOS 

Geolocalització 

Els contenidors es geolocalitzen i 
es doten d’un QR que els usuaris 
escanegen cada vegada que 
llencen la brossa al contenidor 
groc. 

Intel·ligència artificial 

Mitjançant un algoritme d'intel·ligència 
artificial, entrenat prèviament, es 
comprova que l’objecte fotografiat és una 
llauna o ampolla de plàstic de beguda.  

Es descarten les invàlides i es fa revisió 
manual de les que resulten dubtoses. 

Smart contracts – 
 contractes Intel·ligents 

Els contractes intel·ligents no podrien 
ser possibles sense el Blockchain que 
és el que permet que siguin vàlids. 
Gràcies al Blockchain podem fer 
contractes intel·ligents amb autonomia, 
confiança, velocitat, seguretat i amb un 
baix cost. 
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RECICLOS Fora de la Llar 
RECICLOS recompensa el reciclatge dels usuaris 
que reciclen. 

 
MÀQUINES RECICLOS: associades a 
mercats municipals, centres 
hospitalaris, centres comercials i 
estacions de transport. 
 
INCENTIUS COL·LECTIUS i SORTEJOS 
de productes. 
 
WEBAPP única enllaçada amb la 
llar, el mateix usuari i aplicació a 
qualsevol màquina o municipi 
RECICLOS. 
 
 
 
 
 
 

1. L’usuari introdueix la seva 
ampolla o llauna de beguda a 
la màquina. 

2. 1 L’usuari, mitjançant la 
màquina, pot no registrar-se o 
introduir el seu usuari i donar 
el RECICLOS generat al 
projecte col·lectiu existent a la 
màquina. 

2. 2 L’usuari, mitjançant la 
Webapp, pot escollir l’opció 
d’emprar el RECICLOS per 
aconseguir microincentius locals. 
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87 

MÀQUINES RECICLOS 

| Nº RVMS PER CCAA 

| Nº RVMS PER SECTORS 

Implantació de RECICLOS en instal·lacions 

específiques 



Usuaris i resultats 

PROJECTES TOTALS 
TIPOLOGIA Nº 

Mediambientals 61 

Socials 110 

Mobilitat sostenible 13 

Total 184 

Projectes aconseguits 
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RECICLOS bescanviats Setembre 

RECICLOS bescanviats acumulats 

*No inclosos els bescanviats en MP màquines. 

Usuaris totals 



Projectes aconseguits 
| ALGUNS EXEMPLES DE PROJECTES 

COLECTIUS: 

Vilafranca Del Penedès| "CAMINOS CON 

ÁRBOLES" Plantación de árboles en diversos 

caminos municipales. 

El proyecto “Caminos con árboles” quiere fomentar la presencia de árboles 

autóctonos en los límites de los caminos cumpliendo diferentes objetivos: 

- Se mejora del paisaje y el confort de las personas que pasean y se favorece la 

biodiversidad y la conectividad ecológica. Son refugio de fauna útil para la lucha 

integrada y el cultivo ecológico en la viña. 

- Se disminuye la erosión del terreno y se favorece la infiltración del agua, ayudando 

de esta manera al mantenimiento de los caminos de pavimento blando. 

- Actúan como reservorio de CO2 mitigando el efecto invernadero. Representan una 

contribución neta a la reducción de la huella de CO2 del municipio. 

- Se dota el territorio de una infraestructura verde, menos vulnerable que las 

masas forestales al riesgo de incendios -un riesgo que se prevé mayor en los 

escenarios proyectados de cambio climático-, que conecta el entorno natural con 

las zonas verdes urbanas.  

 

 

 

 

 

 

Canovelles| Aparcabicicletas para las 

escuelas de Canovelles 

¡Participa para conseguir aparcabicicletas para las escuelas de Canovelles! Así 

los alumnos y personal docente que se desplacen en bicicleta tendrán un lugar 

donde aparcarla. Además, esta acción fomenta la movilidad sostenible y la 

reducción del uso de vehículos a motor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Santiago de Compostela| Espacios de 

estancia en zonas verdes de Santa Marta 

Actuación para mejorar la calidad de las zonas verdes, mediante la creación de 

nuevos usos que permiten atraer más usuarios y aumentan uso del espacio verde 

urbano mediante la creación de un sistema con módulos de 36 m2, que facilitan 

escalar la propuesta a otras zonas verdes 

Se realizan dos diseños, un primer módulo con mesa y árbol, formado por pavimento 

de madera, una mesa con bancos, un borde con plantaciones arbustivas y un árbol de 

porte grande para dar sombra; y un segundo módulo con bancos y pérgola, formado 

por pavimento de madera, bancos corridos, un borde con plantaciones arbustivas y 

una pérgola para dar sombra.  

 

 

 

 

 

 
Mérida| AOEX Mérida: Asociación oncológica 

Extremeña ¡Con tus RECICLOS nos ayudarás a 

conseguir sonrisas!  

La Asociación Oncológica Extremeña es un grupo de personas sensibilizadas con el 

CÁNCER. Su objetivo es mejorar todos los aspectos relacionados con esta 

enfermedad, como apoyo psicológico, apoyo social, talleres, etc. ¡Con tus 

RECICLOS ayudarás a conseguir sonrisas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Getafe| Campaña de Recogida de 

Alimentos Navidad 2020 

Ante la situación de emergencia sociosanitaria provocada por el COVID 19, 

Cruz Roja responde atendiendo las solicitudes de ayuda para paliar las 

consecuencias que esta crisis sanitaria ha generado en el plano social. La 

respuesta principal que se ofrece, previa valoración, es la cobertura de 

necesidades básicas, tales como alimentación, higiene y medicación, entre 

otras.  
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Novetats WebApp RECICLOS  
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Existeix una traçabilitat completa en llar i fora de la llar de tot el procés: el 
ciutadà a, deposita l’envàs b, en el contenidor/màquina/smartring c, 
obtenint el RECICLOS d, que bescanvia por l’incentiu e. 

En la xarxa BlockChain CircularTrust i en ALASTRIA, s’integra tota la traça 
del procés, la gestió dels potencials RECICLOS, gestió del token i tota la 
gestió de sortejos. 

• Emmagatzematge de la informació del procés 
• Control·lar la emissió de tokens 
• Generar tokens 
• Transferir tokens 
• Crear sortejos 
• Participar sortejos 
• Resoldre sortejos 
• Monitorització, supervisió de l’ecosistema de tokens: volum, 

moviments, anàlisis de dades 

BlockChain - CircularTrust 
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Traçabilitat - CircularTrust 

Temps Real 

Interoperabilitat 

Transparència Confiança 

Immutabilitat 

Valor 

Traçabilitat 

Bescanvi Tokenització 
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Canvis basats en experiments 
Experiments testejats: 

 
MILLORA FIRST USER EXPERIENCIE: eliminar el walkthrough. 
 RESULTATS: Augment del nº de escanejos de productes en un 34,9% 

 
MILLORA FIRST USER EXPERIENCIE: canvi de l’avís de cookies. 
 RESULTATS: Augment del nº de registres en un 7,3% 

 
INSTAL·LAR ACCÈS DIRECTE A L’ESCRIPTORI/INICI  
  
 
POSTPOSAR EL REGISTRE  
  
 
ONBOARDING MITJANÇANT ACCIÓ  
  

Altres experiments en procés: 

 
SIMPLIFICACIÓ DE LA HOME PER A PRIMER ÚS. 
 RESULTATS: Augment del nº de envases escanejats en un 37,8%  

 
REDISENY DE LA LANDIG. 
 RESULTATS: Augment del nº de registres en un 17,15% 
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Canvis basats en experiments 
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Desenvolupament App mòbil 

En 2022... 



Contenidor groc intel·ligent 
el futur del reciclatge 



El sistema de reciclatge està en 

continua evolució 
 
 

2018 

2019 

2020 

Incentius 
Col·lectius 
Sortejos 
Models de comportament 
 

Intel·ligència Artificial 
Traçabilitat envasos 
Blockchain 
Geolocalizació 
 
 

03 

WebAPPs 
APPs (IOS, ANDROID) 
Plataformes de dadess (CLOUD) 
BOTs 
 

Sensors IR “responsive” 
Sensòrica Bluetooh 
“LowEnergy” 
Sensórica RFID / NFC 
Visió (EAN, QR) 
Comunicacions 5G 
 
 
 

Contenidors Intel·ligents 
Màquines Intel·ligents  
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Donem un pas més amb el 
 contenidor groc intel·ligent 

04 

2021 
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Què és? 

 És un dispositiu electrònic intel·ligent adaptable als contenidors de residus que permet 

digitalitzar els envasos i connectar-los amb el ciutadà. 

 
 

Un usuari molt conscienciat 
mediambientalment que demandava un 

reciclatge més tecnològic i  connectat  
que premiés el seu esforç.  

PER A QUI?  

 
 
D’una forma molt sostenible amb 
energia renovable, adaptat a una 
forma de reciclatge ja consolidada en 
els hàbits dels usuaris recicladors. 
 

COM? 

 
 

L'experiència d’usuari de RECICLOS amb un 
sol pas en el contenidor 

 

QUÈ MILLORA? 
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Principals  
dades 

SOLUCIONS ANALITZADES 

SOLUCIONS EN PROVES 

EMPRESES INVOLUCRADES 

TECNOLOGIES ANALITZADES 

MESOS DE DESENVOLUPAMENT 

PATENT          

9 

4 

20 

+15 

+18 

1 

2 MODELS D’UTILITAT (en curs) 
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Què es materialitza en 

una solució 

10 

En el Contenidor Intel·ligent de Sant Boi es provarà:  

Lector làser 
de codi de 

barres 

Senyals 
LED 

 

Codi  QR 

 

Senyal 
LED 

 
 

Sensor de 
detecció  

de presencia 
 
 
 

Plaques 
solars  

(8 mòduls) 
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Sant Boi com camp 
de proves 
LLOC:  Barri Ciutat Cooperativa 

POBLACIÓ: 9.500 habitants. 

INICI: 1 d’Octubre 

PER A QUI: a l’abast de qualsevol ciutadà 
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Què busquem saber? 

 

Conèixer l’experiència 
d’usuari 

Comprovar que 
entenen el seu 
funcionament 

Saber si impacta en els 
hàbits dels ciutadans 

Avaluar la integració 
amb el SDR RECICLOS 

Estudiar com conviu 
amb el sistema de 
reciclatge tradicional 

Obtenir validacions 
tecnològiques 
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Gràcies per  

la vostra atenció 


