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Dia de recollida de RAEE
Principi: estalviar matèries primeres
Aquesta acció destaca la importància de la recollida selectiva i el reciclatge dels RAEE per aconseguir estalviar
matèries primeres. Un dia de recollida de RAEEE no només permet a la gent recollir els seus vells RAEE, sinó que
també ofereix tallers i seminaris, i es distribueix material informatiu sobre la correcta recuperació dels RAEE i de
quina manera podem estalviar en el consum de matèries primeres. És important que tots els materials de
comunicació i tots els tallers expliquin de manera entenedora la connexió existent entre els RAEE i unes matèries
primeres que són escasses: cal recollir els RAEE per incrementar la recollida selectiva i evitar el consum de les
matèries primeres amb què estan fabricats.
Hi ha diferents categories de RAEE que poden recollir‐se en aquesta jornada:
Aparells de televisió, frigorífics, rentadores i assecadores, aparells d’aire condicionat, equips audiovisuals,
arrosseres, bullidors d’aigua, robots de cuina, forns microones, escalfadors elèctrics, ventiladors, assecadors de
cabells, aparells de telecomunicacions, jocs electrònics, carregadors, etc.

Equipament d’ordinadors: ordinadors, components d’ordinador (discs durs, lectors de CD‐ROM/DVD, plaques de
PC), monitors, impressores, escàners, ratolins, teclats, altaveus, transformadors, etc.

Accessoris: cartutxos de tinta i tòner, VCD, CD, DVD, cintes de vídeo, bateries seques recarregables, etc.
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Objectius
Reduir residus i recollir RAEE
Estalviar matèries primeres
Informar sobre la correcta eliminació i recuperació de les matèries primeres que integren vells RAEE

Què necessiteu?
Materials informatius
Què és? Díptics, plafons per informar la gent sobre la recollida de RAEE. Els díptics han d'informar sobre
l'eliminació adequada de RAEE i sobre els riscos associats a una eliminació incorrecta.
En què consisteix?
o Aquests materials han de contenir informació sobre l'ús de les RAEE, les matèries primeres i les
activitats de recollida. Els materials han de contenir informació útil sobre la recollida de RAEE i la
recuperació de matèries primeres.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de materials informatius.
Guies de matèries primeres
Què és? Guies per informar la gent sobre les matèries primeres contingudes en els
RAEE. Aquestes guies han de ser una eina útil per conèixer els principals materials que
integren els RAEE i com reciclar‐los, destacant la importància d'una adequada recollida
i eliminació de RAEE.
En què consisteix?
o Aquests materials han de contenir tota la informació sobre l'ús de
matèries primeres en RAEE.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de guies.

Recollida de RAEE
Què és? Acció per informar les persones sobre les matèries primeres, la
recollida i la utilització, reutilització i reparació correctes de RAEE. L'acció ha de
tenir lloc en un dia i ha de ser una oportunitat per promoure la recollida de RAEE
en una zona autoritzada. Totes les persones que donin un antic RAEE rebran la
guia de franc i podran assistir al taller sobre informació de reciclatge coordinat
per experts en la matèria.
En què consisteix?
o Un dia de recollida per destacar la importància d'una eliminació
correcta dels RAEE.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de RAEE recollits i nombre de
participants.
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Taller sobre RAEE i matèries primeres
Què és? El seminari de 2 hores ha de proporcionar informació
important sobre els materials dels RAEE i el seu adequat reciclatge, i
incrementar la conscienciació sobre l'eliminació correcta de RAEE.
En què consisteix?
o Taller de 2 hores coordinat per experts i realitzat
amb l’ajuda de presentacions en PowerPoint.
Què es pot utilitzar per avaluar? Nombre de participants.

Material comú d'informació
Plafons
Díptics
Guies
Tallers
Preparació de l'activitat: avaluació inicial de la situació
Un mes abans de la EWWR
S'ha de realitzar una auditoria per tenir una visió general sobre el flux de residus de RAEE i la quantitat de residus
recollits. L'auditoria permetrà fer‐se una idea de la situació de partida, la quantitat i la qualitat del flux de residus,
l'existència d'iniciatives similars i les organitzacions o empreses privades de la zona que duguin a terme tasques de
reciclatge i recuperació. L'auditoria també aportarà informació als agents del territori implicats en l'acció.
Preparació de l'activitat: desenvolupament i producció
Tres setmanes abans de la EWWR
S'han d'elaborar i imprimir materials de comunicació per informar la gent sobre la jornada de recollida i convidar els
ciutadans a participar‐hi: la recollida s'ha d'organitzar en un lloc accessible i cal fer‐ne publicitat als principals mitjans
de comunicació locals.
Implementar l'acció
L'acció se celebrarà 1 dia durant la EWWR. Els tallers han de comptar amb la participació d'un mínim de 15 persones
i han de ser coordinats per un expert amb l'ajuda d'una presentació en PowerPoint.
Mètode d'avaluació
Per a una primera avaluació de l’impacte ambiental que ha tingut l’acció, podeu tenir en compte tots els objectes
recollits que heu anotat i d’aquesta manera calcular el pes i la quantitat de residus que heu evitat:
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Nombre d’objectes reparats
En aquesta acció també és important avaluar la participació, i per tant cal tenir en compte aquestes xifres:
Nombre de materials
Nombre de tallers
Nombre de persones que hi han participat
Més informació
Exemples d’accions
o Dia de recollida de RAEE – regió d’Emilia Romagna, 2013
www.ewwr.eu/docs/case_studies/IT_EWWR_Awards_2013_CSF.pdf
o ofPCina: Reduction is better than pollution! – Associació RaccattaRAEE, 2012
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Association_Italy.pdf
o Intervencions de reutilització en centres de reciclatge, Consell Regional d’Angus, Escòcia, 2009
www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2009‐case‐studies_Administration_Angus‐Council_UK.pdf
Enllaços d’interès
o Consorzio ReMedia: www.consorzioremedia.it
o Raccolta Raee di Amsa Milano: www.amsa.it
Setmana Europea de la Prevenció de Residus:
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