
RECICLOS, LA APP QUE ET PREMIA

PER RECICLAR, UNA 

INICIATIVA D’ECOEMBES

La Mancomunitat del 

Pla si suma… i tú? Miquel Nicolau Gayà. Tècnic en gestió de residus.

E-mail: residuspla@mancomunitatplademallorca.net



OBJECTIUS DE LA CAMPANYA

• Foment del reciclatge, en particular dels
envasos lleugers.

• Conscienciació ambiental.

• Premiar les bones conductes de reciclatge.



És una de les iniciatives d'Ecoembes, la qual premia la 
responsabilitat medioambiental a través d'un sistema 
de Devolució i Recompensa (SDR). Desenvolupada per 
"The Circular Lab",és el centre d'innovació 
d'Ecoembes oberta sobre l'economia circular. El qual 
cerca impulsa línies d'innovació en l'àmbit dels 
envasos i el seu reciclatge.

Que és “RECICLOS”?



On s’implementarà ?

Servei de recollida “Porta a porta” Punt Verd



Obtenció de la app

És una app gratuïta i es pot descarregar
lliurement des de:

Play Store per Android.

App Store per iOS.



Com funciona la app?

1. Pàgina d’inici:

Barra d’eines inferior:

Inici.

Reciclar.

Escanejar.

Bescanviar.

Ajuda.



Com funciona la app?
2.Funció “Escanejar”:

-Click a n’aquesta
opció:

El primer serà
donar permís a la app per
accedir a la càmera.

3.Funció “Escanejar”:

-Una vegada activam la 
càmera…

Ja podem
escanejar els codis de barres 
dels envasos.



Com funciona la app?

3.Funció “Reciclar”:

-Click a n’aquesta
opció:

Els envasos i 
lates escanejats s’acumulen en 
un poal virtual.

Seguidament
fem click a l’opció de “Vaciar 
cubo”…

Una vegada fet click a 
“Vaciar cubo”, en surt la 
següent nota 
informativa:



Com funciona la app?

3.Funció “Reciclar”:

Seguidament de la nota
informativa…

*Feim click a 
“Entendido”.

*Seguidament
ens apareixerà la càmera

*Escanejam el
codi QR del contenidor
d’envasos.

3.Funció “Canjear”:

Ambs els
escanejaments dels codis QR 
s’obtenen els RECICLOS…

Els RECICLOS es poden 
bescanviar per 
participar en:

*Sortejos.

*Donacions
a projectes socials i
mediambientals.



Funcionament a la Mancomunitat:
A.-En els punts verds:

-L’usuari escaneja els codis de barres 
(envasos i lates) i el codi QR del contenidor on
deposita aquests.

B.-Servei de recollida “Porta a Porta”:

-L’usuari escaneja els codis de barres 
(envasos i lates) i…

*Amb el GPS activat, amb la 
funció “Reciclar” de la app, fa una fotografia
a la bossa depositada a la porta de casa seva. 


