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LA HISTÒRIA DE 
REWINE

El projecte reWINE mostra la millor manera 
de gaudir del vi.

ZERO WASTE CONSUMPTION & PRODUCTION

# 8
Quin és el teu vi preferit? 
Negre? Blanc? Afruitat? Sec?
A nosaltres ens agraden tots, sempre que vinguin 
en envasos reutilitzables.
Prepara’t per fer-ne un tastet amb el nostre 
cas d’estudi de reWINE!
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La gestió dels residus és, sens dubte, un dels majors reptes 

globals del nostre temps. A mesura que la generació de 

residus augmenta a un ritme alarmant, els líders mundials 

i les comunitats locals busquen solucions per allunyar-nos 

de l’anomenada “cultura de l’usar i llençar”. A Europa, de 

tots els residus municipals produïts l’any 2019, el 36% són 

envasos.1 De fet, s’ha produït un creixement ràpid i continuat 

de la quantitat de residus d’envasos generats:2 el 2017 es 

van posar al mercat el 88,4 milions de tones d’envasos, 

enfront dels 81,5 milions de tones del 2007. Això correspon 

a un creixement del 8,5% en només 10 anys. Continuar 

vivint d’aquesta tendència és insostenible i comporta 

greus impactes ambientals, econòmics i socials. Hi ha una 

necessitat imperiosa de canviar els patrons de producció 

i consum actuals cap a la prevenció i la reutilització de 

materials, inclosos els envasos.

A la indústria del vi, el vidre d’un sol ús és àmpliament 

utilitzat per envasar. Segons un estudi recent3 sobre l’anàlisi 

del cicle de vida (ACV)4 de diferents materials d’embalatge, 

el vidre d’un sol ús té els majors impactes ambientals 

en comparació amb altres materials d’embalatge (per 

exemple, PET, alumini i brics de begudes). Això es deu a que 

la producció de vidre requereix grans quantitats d’energia. 

Per aquest motiu, hem de fer el possible per evitar que 

es converteixi en residu. D’altra banda, el vidre és 100% 

reutilitzable i 100% reciclable al final del seu cicle de vida, 

i és un material inert, la qual cosa el fa més adequat com a 

material de contacte amb aliments.

La reutilització dels envasos ofereix grans beneficis 

ambientals. En allargar la vida dels materials, es produeix 

una gran reducció de les emissions de CO
2
 així com de la 

1 Eurostat, “Municipal waste statistics”, 2021. [Online]. Disponible: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Municipal_waste_statistics
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
3 https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_executive-summary_reusable-vs-single-use-packaging_-a-review-of-environmental-
impact_en.pdf
4 L’avaluació del cicle de vida (ACV) és una metodologia per avaluar els impactes ambientals associats a totes les etapes del cicle de vida d’un producte, procés o 
servei.
5 https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/04/What-We-Waste-Reloop-Report-April-2021-1.pdf 
6 Dades d’ADISCAT (Associació d´Empreses de Distribució i Logística de Begudes i Alimentació de Catalunya).

pressió sobre els recursos naturals i els ecosistemes. De 

fet, l’estudi esmentat també ha demostrat que reutilitzar 

només cinc vegades una ampolla de vidre ja pot reduir 

l’impacte ambiental global en més d’un terç en comparació 

amb les ampolles de vidre d’un sol ús. Però els beneficis 

van molt més enllà del medi ambient. La reutilització 

d’envasos també aporta beneficis generals per a la societat 

i l’economia, incloent l’estalvi de despeses per als municipis 

(per exemple, en la neteja de carrers i la gestió de residus), 

la creació de llocs de treball locals, així com diverses 

avantatges per a les empreses minoristes i d’hostaleria, 

ajudant així a fidelitzar i implicar les persones consumidores 

oferint una millor experiència d’usuari en general.

No obstant això, tot i ser una prioritat en la jerarquia 

europea de residus, l’ús d’envasos reutilitzables està patint 

una caiguda en els darrers anys.5 En el context d’aquest 

cas pràctic, a Catalunya, les ampolles de vidre retornables 

només representen el 19% del total d’envasos del mercat, 

es limiten al sector HORECA (per a hotels, restaurants 

i cafeteries) i bàsicament amb ampolles de cervesa, 

refrescos i aigua.6

De fet, a la majoria de països europeus, les ampolles de vi no 

es reutilitzen, la qual cosa fa que sigui crucial desenvolupar 

iniciatives per introduir sistemes reutilitzables al mercat, i 

així va néixer reWINE.

El projecte reWINE demostra que una forma circular i més 

sostenible de consumir vi és possible. 

Comencem el tast!
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reWINE en resum

Informació bàsica
• Durada: 2016-2020.

• Ubicació: Catalunya, Espanya.

• Socis clau: Parc de Recerca UAB, Rezero, Inèdit, 
Agència de Residus de Catalunya, Cooperativa Falset 
Marçà, Torres, Infinity.

• Nombre d’agents involucrats: 99

 » 7 cellers catalans

 » 32 botigues

 » 54 restaurants

 » 2 distribuïdors 

 » 3 deixalleries municipals del Consorci per a la gestió 

de residus del Vallès Oriental

 » 2 plantes rentat (una les quals pertany a un dels 

cellers)

• Web: www.rewine.cat

Resultats principals
• Reutilitzar una ampolla de vidre només vuit vegades 

(set rentats) ja podria estalviar entre 1,7-2,6 kg de CO
2
 

eq/ampolla.

• En aquest projecte, es van reutilitzar un total de 82.239 
ampolles de vidre i es van estalviar 171.058 tones de 
CO

2
 eq (el que equival a les emissions que produiria un 

vehicle en viatjar 11 vegades al voltant del món).

• Els sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) són 
la forma més eficaç de garantir la devolució de les 
ampolles (fins a un 95% d’índex de devolució).

• En aquest projecte s’han evitat més de 21.756 tones de 
residus amb la reutilització i l’ompliment d’ampolles 
de vidre de vi.

• La distància entre la instal·lació de rentat i el celler és 
de gran importància a l’hora d’optimitzar els costos 
econòmics dels envasos reutilitzables. A Catalunya, 
la distància òptima entre el celler i la planta de rentat 
és de 60 km, suficients per cobrir les zones de cada 
Denominació d’Origen Protegida (DOP).

• El sistema retornable d’ampolles podria crear al 
voltant de 330 llocs de treball verds (nou vegades més 
llocs de treball que una ampolla unidireccional).
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Antecedents i història

reWINE és un projecte de reutilització d’ampolles de vi 

desenvolupat i realitzat a Catalunya, Espanya. Es va dur 

a terme del setembre del 2016 al desembre del 2020 

amb l’objectiu d’identificar les oportunitats i les barreres 

a la implantació de sistemes d’envasos retornables a la 

indústria vitivinícola catalana; així com per demostrar la 

seva viabilitat tècnica, ambiental i econòmica.

El projecte va reunir tots els actors clau de la cadena 

de valor del vi -inclosos cellers, deixalleries, bars, 

restaurants, minoristes, botigues i consumidors- i va 

tenir en compte tot el procés que comporta la reutilització 

d’ampolles: des del rentat, etiquetatge, embotellament i 

distribució al mercat, fins a la seva recollida.

El projecte reWINE va ser ideat l’any 2014 per les 

entitats Rezero (fundació de prevenció de residus i 

consum responsable) i Inèdit (agència d’ecoinnovació), 

amb la visió comuna de posar en pràctica els objectius 

de la jerarquia de residus, que prioritzen la prevenció de 

residus i la reutilització.

El projecte va comptar amb el suport del Programa 

LIFE+ de la Unió Europea i de diversos socis, entre 

ells: el Parc de Recerca de la Universitat Autònoma 

de Barcelona (coordinadors del projecte); l’Agència de 

Residus de Catalunya; Rezero; Inèdit; Cooperativa Falset 

Marçà (celler de mida mitjana); Bodegues Torres (celler 

de grans dimensions); i la planta de rentat Infinity.

El projecte reWINE ha demostrat amb èxit la viabilitat 

d’un sistema sostenible per a la reutilització d’ampolles 

de vidre a la indústria vitivinícola catalana, i des de la 

seva finalització a finals de 2020, la Generalitat ha volgut 

portar-lo endavant amb els agents del vi en les diferents 

regions productores de vi catalanes. A més, pel seu èxit 

i bons resultats, reWINE ha donat una empenta a la nova 

Llei de Residus de Catalunya7 per implementar mesures 

de prevenció de residus i reutilització de materials.

Desenvolupament del projecte i reptes principals

El projecte reWINE pretenia identificar les oportunitats 

i les barreres de la reutilització d’ampolles de vidre 

en el sector vitivinícola a Catalunya mitjançant dades 

experimentals que n’acreditessin la viabilitat tècnica, 

7 Llei de prevenció i gestió de residus i de l’ús eficient dels recursos a Catalunya, actualment en redacció.
8 Les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) són una certificació per les regions productores de vi per certificar que el vi és efectivament d’aquesta 
regió i que no hi ha falsificació.

ambiental, social i econòmica. Per aconseguir-ho, s’han 

dut a terme les següents passes:

1. Estudi de mercat: TPer posar en marxa el projecte, 

es va dur a terme un estudi de mercat dels actors 

rellevants, incloent cellers, Denominacions 

d’Origen Protegides (DOP)8 catalanes de vi, 

comerços i restaurants. També es van estudiar 

els punts de recollida de residus municipals de 

la zona. A més, es va realitzar una valoració de 

la percepció de les ampolles de vi retornables 

per part dels actors implicats (cellers, comerços, 

restaurants, municipis, consumidors), incloent la 

seva visió sobre els reptes i oportunitats per a la 

implementació del projecte.

2. Disseny del procés de rentat: Abans de definir 

i posar en marxa la logística per executar el 

projecte, es va realitzar una prova prèvia de tots 

els aspectes tècnics del rentat d’ampolles de 

vidre. Els dos cellers participants en el projecte 

(Cooperativa Falset Marçà i Bodegues Torres) van 

enviar més de 5.000 ampolles buides a la planta de 

rentat. Aquestes ampolles es van rentar fins a deu 

vegades. A continuació, els cellers van sotmetre les 

ampolles a una prova industrial per avaluar-ne la 

qualitat microbiològica i els controls de producció. 

També s’ha consultat a sommeliers i persones 

consumidores en aquesta fase d’avaluació de la 

qualitat. Segons criteris estètics i visuals, les parts 

interessades van establir el nombre ideal de cicles 

de rentat en set cicles (vuit usos).

3. Prova pilot: La prova pilot del projecte va incloure 

la fase operativa del sistema de retorn a tot el 

territori de Catalunya. Tanmateix, abans de posar-

lo en marxa, es van analitzar diversos casos 

pràctics per tal d’identificar els escenaris existents 

per a la recollida, transport, rentat, ompliment i 

distribució de les ampolles de vi; i quina seria la 

logística òptima per a tots els agents implicats 

(cellers, deixalleries, restaurants i comerços). Es 

van analitzar un total de cinc escenaris diferents: 

i. Cellers mitjans i grans que proveeixen al 

sector HORECA (tant de distribució directa 

com indirecta a través de distribuïdors de vi), 

complementats amb algunes botigues;

ii. Cellers mitjans i petits que subministren a 

cadenes de supermercats;

iii. Cellers petits que proveeixen a botigues i 

restaurants;
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iv. Celler amb rentat integrat; i

v. Cellers que subministren a cadenes de 

supermercats, on la devolució d’ampolles es 

realitza a les deixalleries.

Atesa la diversitat de grups d’interès implicats 

-incloses les marques de vins (31 en total), els 

models d’ampolles de vi (19 tipus en total) i les 

seves ubicacions (àmplia distribució per tot el 

territori de Catalunya)- es va haver d’implementar 

una logística diferent per a cadascun dels agents. A 

la secció “Prova Pilot de reWINE” més endavant se’n 

descriuen els detalls.

4. Implicació de les persones consumidores: Durant 

la fase pilot es va dur a terme una campanya 

adreçada als consumidors per fomentar la seva 

participació, amb missatges positius com “cada 

ampolla compta”. Es van dissenyar diverses eines 

de comunicació, com ara distintius per les portes, 

cartells, expositors i pancartes per difondre 

el projecte als cellers, botigues i restaurants 

participants.

5. Validació de la viabilitat del projecte: Després de la 

fase pilot, es va realitzar un estudi per identificar 

la viabilitat tècnica, ambiental, social i econòmica 

dels sistemes de reutilització vitivinícoles a 

Catalunya. L’estudi de viabilitat ambiental es va dur 

a terme mitjançant la metodologia de l’Anàlisi del 

Cicle de Vida (ACV), i l’estudi de viabilitat econòmica 

utilitzant el cost unitari per ampolla reutilitzada 

en comparació amb el cost d’adquisició d’una 

ampolla nova. Com era d’esperar, l’èxit de la fase 

pilot va demostrar la viabilitat tècnica, econòmica 

i ambiental del projecte reWINE. A la secció 

“Resultats” més endavant s’ofereixen més detalls 

dels estudis.

En conjunt, els tres reptes principals observats durant 

el llançament del projecte van ser:

• La complexitat de dissenyar una logística 

adaptada als diferents escenaris dels agents, així 

com un sistema de seguiment del projecte;

• Aconseguir la implicació de grans distribuïdors, 

donat que les grans estructures són reticents a 

priori a incloure nous processos que modifiquin els 

seus protocols i organització. Per aquest motiu, el 

procés de presa de decisions i el seu compromís 

van ser més difícils d’obtenir i van necessitar més 

temps;

• La manca de plantes de rentat a Catalunya 

disponibles per netejar ampolles reutilitzables 

post-consum. Les ampolles es van haver de rentar 

en una altra regió (Villena), a excepció de les del 

celler que disposava de rentadora pròpia integrada.

Prova Pilot de reWINE

El pilot del projecte es va dur a terme amb diversos 

agents de cellers, deixalleries, restaurants, botigues i 

minoristes. Un total de 99 participants van participar en 

la fase de prova pilot, tal com es detalla a continuació:

• 7 cellers catalans (Cooperativa Falset Marçà, 

Cellers Torres, Albet i Noya, La Vinyeta, Talcomraja, 

Vins Pravi, i Joan Ametller); 

• 32 botigues (incloent tant petits comerços com tres 

cadenes de supermercats; Veritas, Ametller Origen 

i Caprabo)

• 54 restaurants; 

• 2 operadors logístics (un distribuïdor de vi i una 

cooperativa social que recollia ampolles d’una 

cadena de supermercats);

 

Agents implicats en la fase de prova pilot de reWINE
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• 3 deixalleries municipals del Consorci per a la 

Gestió de Residus del Vallès Oriental; i

• 2 plantes de rentat (una les quals pertany a un dels 

cellers).

Logística

Donada la diversitat dels models de negoci dels cellers, 

es va implantar una logística diferent per a cadascun dels 

agents. Els diferents escenaris logístics implementats 

van ser els següents:

1. Cadenes de supermercats on els consumidors 

retornaven les ampolles; 

 » Supermercats que recollien les ampolles buides 

retornades pels consumidors, i les transportaven 

a la seva planta logística mitjançant logística 

inversa per emmagatzemar-les (p. ex. Ametller 

Origen);

 » Supermercats, que requerien d’un operador 

logístic extern (cooperativa social) que recollia 

les ampolles buides dels seus establiments i les 

emmagatzemava (p.ex. Veritas)

2. Cadenes de supermercats, com Caprabo, van 

participar en la prova pilot en col·laboració amb 

deixalleries com a punts de retorn de les ampolles 

de vi buides.

3. Les ampolles d’alguns restaurants eren recollides 

pels mateixos cellers (quan es produïa la venda 

directa), mentre que en altres restaurants la 

recollida anava a càrrec dels distribuïdors de vins.

Incentiu per al retorn

Un dels elements clau per a un sistema eficient de 

reutilització és la devolució de les ampolles. Els 

incentius per afavorir el retorn de les ampolles reWINE 

es van dissenyar específicament per a cada celler. 

Es van implantar un total de tres incentius diferents: 

recompenses econòmiques (RE), sistema de dipòsit, 

devolució i retorn (SDDR) i sortejos (S). Per exemple, 

diversos establiments de Veritas i Ametller Origen van 

pagar 0,10 EUR als consumidors que tornaven una 

ampolla buida amb indicatiu reWINE. Els establiments 

de Caprabo premiaven els consumidors amb un sorteig 

Cellers de mida grans i mitjans

Cellers de mida grans i mitjans 
per supermercats i deixalleries
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Botigues i cellers 
de mida petita

Cadenes de supermercats

Celler de mida petita 
i rentat integrat
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d’experiències vinícoles quan retornaven les ampolles 

de reWINE a les deixalleries.

Etiquetatge i conscienciació del consumidor:

Un altre element clau per permetre que un sistema de 

reutilització funcioni sense problemes és l’existència 

d’un segell harmonitzat, així com la implantació de 

programes de conscienciació/educació de les persones 

consumidores, especialment en aquest projecte que 

constava de 19 tipus diferents d’ampolles i 31 marques 

de vi. Tots els cellers participants van marcar les 

ampolles amb una etiqueta reWINE per facilitar-ne la 

identificació com a retornable. Paral·lelament es va dur 

a terme una campanya de promoció del projecte per a 

les persones consumidores.

Resultats i conclusions clau

La fase pilot del projecte va començar el juliol de 2018 

amb la recollida d’ampolles de reWINE a les botigues 

de queviures i restaurants. Un any més tard, es van 

implicar les cadenes de supermercats i les deixalleries, 

completant-se el procés al desembre de 2020.

El projecte reWine va concloure amb 150.294 ampolles 

venudes i 82.239 recuperades. La taxa de retorn mitjà 

de les ampolles de reWINE va ser del 54,7%. No obstant 

això, les taxes van variar considerablement entre el 

sector HORECA i els minoristes, botigues de queviures i 

supermercats. Això depenia del sector, la logística i els 

incentius implementats:

• La taxa mitjana de retorn al sector de les botigues 

de queviures va ser del 21%. De 83.147 ampolles 

de reWINE venudes, se’n van recuperar 17.586.

• Les ampolles recuperades al sector HORECA van 

obtenir una mitjana del 96%. Partint de 67.147 

ampolles de reWINE venudes, se’n van recuperar 

64.653.

• Pel que fa als incentius, les recompenses 

econòmiques van registrar una taxa de retorn 

mitjana d’entre 2-22%, semblant als sortejos 

(12-18%); mentre que els sistemes de dipòsit, 

devolució i retorn (SDDR) van aconseguir el major 

índex de retorn (entre 85-95%).

Un dels reptes més grans i un dels aspectes més 

rellevants del sistema de retorn, és la devolució de les 

ampolles. La logística de recollida d’ampolles ha de 

ser convenient i senzilla tant per als punts de venda/

devolució com també per a les persones consumidores. 

El canal HORECA ja està acostumat a l’ús d’ampolles 

retornables, donat que algunes begudes (com cervesa, 

refrescos i aigua) han funcionat amb aquest sistema en 

el sector en els darrers anys, tractant-se d’un circuit 

tancat on les ampolles romanen entre restaurants, 

hotels i cafeteries. Aquest concepte, però, és menys 

predominant en el sector minorista, i depèn de l’acció 

de les persones consumidores per garantir la devolució 

de les ampolles buides. Com es mostra més amunt, el 

projecte reWINE ha demostrat que el SDDR és la forma 

més eficaç de garantir el retorn d’ampolles buides 

als establiments per part dels consumidors, molt per 

sobre d’altres incentius.
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Durant els 20 mesos del projecte reWINE, es van realitzar 

una sèrie d’estudis sobre la viabilitat tècnica, ambiental, 

social i econòmica del projecte. Els seus resultats han 

demostrat que la reutilització d’ampolles en el sector 

vitivinícola és tècnica i econòmicament factible, així 

com més respectuosa amb el medi ambient.

Viabilitat tècnica i econòmica

Durant la prova pilot, el projecte va analitzar la 

viabilitat tècnica i econòmica d’implantar el sistema de 

reutilització al sector vitivinícola. Es va concloure que cal 

avaluar aspectes clau per a un funcionament eficaç del 

sistema com ara: les característiques de les ampolles 

de vidre (per exemple, aspectes estètics); transport i 

recollida d’ampolles de vidre; distància entre la planta 

de rentat i el punt de recollida; capacitat i condicions 

d’emmagatzematge; i sistemes d’incentius per a la 

devolució d’ampolles. A més, cal adaptar la logística 

a cada situació (cellers, distribuidors de vi, sector de 

la restauració, comerços, cadenes de supermercats, 

deixalleries, etc.) per garantir el resultat més eficient.

En l’aspecte econòmic, el cost de reutilitzar una ampolla 

de vi és actualment lleugerament superior al d’una 

ampolla nova. Això té a veure amb dos factors:

1. El primer, i el més essencial, és la distància 

de la planta de rentat i el cost de neteja de 

les ampolles. Per a aquest projecte, el cost 

d’una ampolla reutilitzada va ser lleugerament 

superior al d’una ampolla nova per la manca de 

disponibilitat de plantes de rentat per a ampolles 

de vi post-consum a Catalunya. En aquest sentit, 

optimitzar la distància a la planta de rentat fa que 

el cost de l’ampolla reutilitzable sigui comparable 

al de l’ampolla nova.

2. El segon factor són les baixes tarifes de 

Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) 

aplicades a les ampolles d’un sol ús, que no 

reflecteixen el fet que el vidre d’un sol ús és el tipus 

d’envàs amb major impacte ambiental. De fet, les 

tarifes RAP per a tots els materials d’embalatge 

són baixes i no inclouen els costos reals de 

gestionar-los al final del seu cicle de vida.

Sobre els costos del sistema d’un sol ús versus els 

retornables

Mentre que el cost d’un sistema d’ampolles d’un sol ús 

es basa en el preu d’una ampolla nova (amb un procés 

de producció molt intens pel que fa al consum d’energia 

i emissions de CO
2
), el cost d’un sistema d’ampolles 

retornables es basa en el rentat i la logística (transport 

i mà d’obra per a la manipulació; emmagatzematge; i 

transport d’ampolles buides recollides). Com a tal, el 

pas d’ampolles d’un sol ús a ampolles reutilitzables 

suposa una transferència de costos de la producció 

de material a la mà d’obra vinculada als processos de 

rentat i logística.

Les principals conclusions dels estudis de viabilitat 

tècnica i econòmica inclouen:

• Sis factors determinants per a la implantació de 

sistemes d’ampolles de vi retornables:

 » Característiques de l’ampolla (model, etiqueta i 

sistema de tapa);

 » Transport;

 » Distància a la instal·lació de rentat;

 » Capacitat d’emmagatzematge;

 » Condicions higièniques d’emmagatzematge; 

 » Incentius pel retorn de les ampolles buides.

• En aquest projecte en concret, el nombre ideal 

de (re)usos és de vuit cicles, tenint en compte 

l’avaluació estètica i higiènica de l’ampolla. 

Aquestes xifres són factibles, ja que les ampolles 

de vidre reutilitzables poden arribar a una mitjana 

de 25-30 cicles.

• El sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) és 

l’instrument més eficaç per garantir la devolució 

de les ampolles buides als establiments per part 

dels consumidors.

• La distància entre la instal·lació de rentat i el celler 
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és de gran importància per optimitzar els costos 

econòmics.

Viabilitat ambiental

Durant la prova pilot, el projecte també va analitzar 

tot el cicle de vida de l’ampolla de vidre: fabricació, 

etiquetatge, distribució, recollida, rentat i ompliment. 

Es va utilitzar una metodologia d’ACV per comparar 

ampolles reutilitzades fins a vuit vegades (el nombre 

òptim d’usos estipulat per a aquest projecte tenint en 

compte els aspectes estètics) amb l’ús de vuit ampolles 

noves (d’un sol ús).

Els resultats van concloure que: 

• Les ampolles de vi retornables són més 

respectuoses amb el medi ambient que les 

ampolles d’un sol ús pel que fa a la seva petjada 

de carboni.

• La reutilització de les ampolles podria reduir 

la petjada de carboni del sector vitivinícola de 

Catalunya fins a un 28%. L’estalvi d’ampolles 

retornables s’estima entre 1,7 i 2,6 kg de CO
2
 eq 

per ampolla després de vuit reutilitzacions (set 

rentats). Amb la quantitat total de 82.239 ampolles 

reutilitzades durant la fase pilot, es van estalviar 

més de 170.000 kg de CO
2
 eq (el que equival a les 

emissions que produiria un vehicle en viatjar 11 

vegades al voltant del món!).

• La reutilització d’ampolles de vi a la indústria 

vitivinícola catalana podria suposar un estalvi de 

més de 21.756 tones de residus.

• Els beneficis ambientals es podrien augmentar 

encara més reduint la distància entre els cellers 

i les instal·lacions de rentat, i augmentant el 

nombre de cicles de neteja.

Els beneficis dels sistemes de retorn en la mitigació del 

canvi climàtic també estan avalats per estudis recents 

sobre l’eficiència dels sistemes de reutilització que 

demostren, per exemple, que convertir el 50% del sector 

dels envasos d’aliments i begudes a retornables l’any 

2030 podria estalviar fins a 2,6 milions de tones de CO
2
 

equivalents.

Sobre la distància de transport

reWINE va identificar que, a Catalunya, la distància 

òptima entre el celler i la planta de rentat -en termes 

d’impacte ambiental- és de 60 km (que és suficient per 

cobrir les zones de cada Denominació d’Origen Protegida 

- DOP). No obstant això, encara que la instal·lació de 

rentat de la fase de pilotatge es trobava a més de 400 

km de distància dels diferents cellers, encara hi va 

haver un estalvi de petjada de carboni. Segurament, si 

les plantes de rentat estiguessin idealment situades a 

prop dels cellers, això reduiria encara més la petjada de 

carboni de la reutilització i augmentaria l’estalvi fins a 

un 40-50%. Això vol dir que disposar d’una instal·lació 

de rentat a cada DOP, o compartida entre DOP properes, 

permetria als sistemes cobrir distàncies de transport 

d’ampolles d’uns 60 km, augmentar així els beneficis 

ambientals del sistema de retorn.

Sobre el nombre de (re)utilitzacions/cicles de les 

ampolles de vi

Com s’ha comentat anteriorment, tot i que les ampolles 

de vidre retornables poden arribar a una mitjana de 

25-30 cicles, els cellers implicats en el projecte fixen 

el nombre ideal de cicles de rentat en set cicles (vuit 

usos) a causa dels estàndards de màrqueting i estètics/

visuals. No obstant això, l’estudi de consum realitzat 

durant el projecte va concloure que els consumidors 

no eren capaços de diferenciar una ampolla que es va 

rentar/reutilitzar una sóla vegada d’una ampolla que es 

va rentar/reutilitzar deu vegades.
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Altres consideracions i properes passes

La reutilització d’ampolles de vi no només ha demostrat 

ser tècnicament factible i ambientalment beneficiosa, 

sinó que també pot potenciar i tenir impactes positius 

en altres àmbits -com l’estalvi per als cellers i 

l’administració pública, així com potenciar la creació 

d’ocupació i millorar l’experiència de les persones 

consumidores.

El retorn d’ampolles de vi pot oferir un gran potencial 

d’estalvi econòmic per als cellers (amb el sistema 

implantat a gran escala i mitjançant l’optimització dels 

costos de rentat i logística) i per als municipis (per la 

minimització dels costos de recollida i tractament dels 

residus que ja no gestionarien).

Pel que fa a la creació d’ocupació, la implantació d’un 

sistema de retorn en el sector vitivinícola té el valor 

afegit de promoure llocs de treball verds i la reinserció 

social, sobretot quan es vincula amb la logística i el 

rentat. Es podrien crear llocs de treball en diversos 

sectors, com ara en indústries de rentadores, logística 

(recollida, transport i emmagatzematge d’ampolles de 

vi buides recollides en llocs com restaurants i botigues 

de queviures), comerç minorista (maneig d’ampolles 

retornades als punts de venda, emmagatzematge) o 

9 Pricewaterhouse Coopers AG WPG. “Reuse and Recycling Systems for Selected Beverage Packaging from a Sustainability Perspective - An analysis of 
the ecological, economic and social impacts of reuse and recycling systems and approaches to solutions for further development”, Juny 2011

deixalleries (manipulació d’ampolles retornades). Com 

a estimació, tenint en compte el mercat de consum i 

producció d’ampolles a Catalunya (més de 48 milions 

d’ampolles de vi), el sistema de reciclatge en el sector 

vitivinícola genera uns 37 llocs de treball, mentre que 

un sistema de reutilització podria crear un total de 

330 (nou vegades més llocs de treball que el sistema 

unidireccional). A Alemanya, s’estima que les ampolles 

retornables generen 5 vegades més llocs de treball per 

al volum de begudes que un sistema basat en ampolles 

d’un sol ús.9

A banda de la possible creació d’ocupació, reWINE 

també ajuda a sensibilitzar diferents sectors (indústria, 

distribució, consumidors, municipis) i, alhora, ofereix 

l’oportunitat de consumir de manera responsable 

sense generar residus. La reutilització és una tendència 

creixent de consum i s’espera que es mantingui en els 

propers anys, guiant el sector productiu. Aquest context 

pot obrir oportunitats per ampliar l’experiència reWINE 

en els propers anys.

A més, les ampolles de vi retornables també 

fomentarien la fidelització del consumidor i aportarien 

valor afegit a una marca vinculant-la al seu compromís 

amb la sostenibilitat. En considerar el sector minorista 

com a punt de retorn, el consumidor normalment 
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aprofita el trajecte per fer noves compres (de vi o 

d’altres productes), que poden comportar més beneficis 

econòmics.

El projecte reWINE va acabar a finals de 2020. 

Actualment, la Generalitat està estudiant la continuïtat 

del projecte amb els agents vinícoles de les diferents 

regions productores de vi catalans, per tal de definir les 

millors ubicacions on implantar plantes de rentat, així 

com la logística i l’estructura requerides.

Principals reptes i recomanacions 

El projecte reWINE demostra amb èxit que la 

implementació de sistemes retornables per al vi 

no només és tècnicament viable -tant per cellers 

grans, mitjans, petits i micro amb dissenys i sistemes 

d’ampolles diversos, així com per a diferents grups 

d’interès (HORECA, minoristes)- sinó que també és 

econòmica, mediambiental i socialment beneficiosa.

El projecte també va identificar els reptes clau que cal 

superar per fer que un sistema reutilitzable sigui encara 

més eficaç i tingui més èxit. Els principals reptes que 

es van trobar durant la implementació del projecte van 

ser la logística (per exemple, la devolució d’ampolles) 

10 https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_report_reusable-vs-single-use-packaging-a-review-of-environmental-impact_
en.pdf.pdf_v2.pdf

i el transport. Respecte el transport, segons un estudi 

recent sobre l’ACV de l’impacte ambiental dels envasos 

reutilitzables i d’un sol ús,10 el transport és l’etapa 

amb major impacte del cicle de vida d’un envàs (a 

causa de les seves emissions). L’impacte del transport 

està influenciat per tres variables interconnectades: 

distàncies i xarxes de retorn (backhauling); pes i volum 

de l’envàs; i mode de transport.

Per tant, i donat el pes de les ampolles de vidre, cal 

optimitzar al màxim les distàncies de recorregut. Això 

es podria fer mitjançant la implementació de sistemes 

d’agrupació i models logístics descentralitzats. És a 

dir, les DOP haurien de disposar de plantes de rentat 

compartides amb capacitat per rentar un gran volum 

d’ampolles a fi d’optimitzar el cost econòmic i ambiental 

del transport. Això es podria aconseguir mitjançant 

inversions públiques i/o privades.

Pel que fa a la logística electrònica, tot i que la diversitat 

d’ampolles no va ser una barrera per a la prova pilot, 

utilitzar un model (o models) estandarditzats d’ampolles 

de vi facilitaria la logística i optimitzaria els costos. 

L’estandardització és un element clau de l’èxit, ja que no 

només racionalitza els formats d’embalatge, sinó també 

tota la infraestructura, fent-la interoperable. Com a tal, 



13

l’estandardització de les ampolles pot facilitar la logística 

i la col·laboració dels actors de la cadena de valor fent-la 

més accessible; crear economies d’escala; i millorar en gran 

mesura els beneficis ambientals i econòmics globals del 

sistema.

Un altre element operatiu crucial per a un sistema d’èxit 

és la devolució de les ampolles a través de SDDR que, com 

demostra el projecte reWINE, és la forma més eficaç de 

garantir la devolució de les ampolles buides als establiments 

per part dels consumidors, molt per sobre d’altres incentius.

En conclusió, el projecte reWINE va revelar que els 

sistemes retornables per al vi són possibles i, si 

s’amplien, contribuirien de manera significant als 

objectius mediambientals i d’economia circular. Tanmateix, 

hi ha una clara necessitat de polítiques que donin suport a 

aquesta transició, per exemple, posant en marxa mesures 

reguladores (com objectius de reutilització, harmonització 

del format d’envasos, incentius econòmics) i instruments 

per facilitar i optimitzar la transició cap a la reutilització; 

però també a través d’inversions en infraestructura de 

logística inversa.

Per a més informació visiteu:

www.zerowasteeurope.eu

www.facebook.com/ZeroWasteEurope

www.linkedin.com/company/zero-waste-europe

www.instagram.com/zero_waste_europe

O contacteu: 

hello@zerowasteeurope.eu

Twitter @zerowasteeurope

Fonts:

Projecte reWINE, www.rewine.cat

Rezero - Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, www.rezero.cat

Inèdit, www.ineditinnova.com

Crèdits fotogràfics

Projecte reWINE
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