
Campanya de foment de la recollida selectiva 2019-2020 



Desplegament de la campanya 

L’estratègia de mitjans contempla un ampli ventall de mitjans/suports per tal d’assolir una 
àmplia cobertura i /o freqüència, un nombre elevat d’impactes i una elevada qualitat de 
campanya. 
 
Per arribar al total de la població s’han de dirigir els missatges procurant assolir la màxima 
cobertura però interessa saber quin és el comportament d’aquesta ciutadania davant la 
recollida selectiva ja que pot aportar informació de profit per l’acció. 

Anàlisi del target 

Televisió, internet i exterior se 
situen en primera, segona i 
tercera posició respectivament 
en quant a consum de mitjans 
del públic objectiu. 
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Desplegament de la campanya 

Calendari campanya 

La campanya s’iniciarà el 20 de desembre de 2019 fins el 15 
de gener de 2020. 
 
Posteriorment es farà una segona onada a la primavera 
2020, amb durada de 3 setmanes. 
 
En tots els casos serà campanya multimèdia (televisió, 
premsa, ràdio, exterior, on line i xarxes socials).  
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Exemple espots TV 
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Desplegament de la campanya 

S’ha seleccionat un ampli ventall de suports i programes per tal d’aconseguir una 
elevada cobertura. Hem planificat falques de 20”. En total, s’emetran 1.727 falques a 15 
suports diferents, tant en ràdios generalistes com en ràdio fórmula. 

Tàctic Ràdio 

Exemple falca radiofònica 
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Desplegament de la campanya 

S’ha seleccionat un ampli ventall de suports per tal d’aconseguir una elevada cobertura i 
una àmplia cobertura geogràfica, amb molta presència local per tal d’aconseguir una 
comunicació directa i propera. La classificació dels mitjans on apareixerà impresa la 
campanya és la següent: 
 
• Premsa generalista. 
• Premsa regional. 
• Premsa esportiva. 
• Premsa local i afinitat. 
• Premsa associacions. 

 
La campanya tindrà un total de 347 insercions a 340 suports. 
 

Tàctic impresos 
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Gràfica: mitjans impresos 
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Gràfiques 
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Gràfica: mitjans impresos i exteriors 
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Gràfica: mitjans impresos i exteriors 
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Desplegament de la campanya 

S’ha planificat una campanya digital amb un ampli ventall de suports i formats que ens 
permeti assolir la màxima cobertura a Catalunya, arribant així a tots els actors que 
intervenen a incrementar la recollida selectiva de residus. Començarem el 20 de 
desembre i mantindrem la visibilitat entre 3 i 4 setmanes segons l’acció. La campanya 
tindrà presència online a: 
 
• Diaris generalistes. 
• Portals digitals de televisió i vídeo. 
• Portals digitals. 
• Premsa digital comarcal. 
• Xarxes socials. 

 
Entre tots els mitjans online, es calcula un total de 14,7 milions d’impressions. 

Tàctic Online 
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Gràfica: Internet i xarxes socials 

Bàners Pop-up 
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Gràfica: Internet i xarxes socials 

Publicacions a Instagram 
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Cost de la campanya 

 
• Aquesta campanya entre creativitat i pla de mitjans 

representa un import de 2.040.405,76 € (IVA inclòs). 
 

• Els sistemes integrats ECOEMBES i ECOVIDRIO 
participen en el finançament pel que fa als residus 
d’envasos lleugers, paper i cartró i envasos de vidre. 
 

• Pel que fa a la fracció orgànica el finançament és assumit 
íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya. 
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