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Resum:  

El present Treball Final de Carrera (TFC) s’ha realitzat en el marc de dos projectes: "Valorització en 

origen de residus orgànics en el Parc Mediterrani de la Tecnologia" , finançat per l’Institut de 

Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i “Campanya de sensibilització per a la 

separació en origen dels residus orgànics municipals i de la resta de fraccions valoritzables dins la 

comunitat del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT)”, finançat per la Diputació de Barcelona. En 

aquest context el TFC té com a objectiu realitzar una campanya de sensibilització ambiental per a la 

promoció i millora de la recollida selectiva de residus al PMT de la UPC. 

El treball s’inicia amb una introducció sobre la recollida selectiva des d’un punt de vista més holístic. 

Recull documentació sobre el marc legislatiu, tant a nivell de la Comunitat Europea com de l’Estat 

Espanyol i Catalunya, sobre els sistemes de recollida més habituals i sobre les campanyes de 

sensibilització promogudes per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).  

La metodologia emprada pel treball de camp consta de tres seccions: a) recopilació d’informació sobre 

els residus en el PMT; b) elaboració de materials de difusió per promoure la recollida selectiva de residus 

al PMT i execució d’una campanya “cara a cara” per posar en marxa la recollida selectiva de la fracció 

orgànica i millorar la d’envasos i vidre en el bar-restaurant del PMT; i c) disseny i anàlisi d’una enquesta 

per tal d’avaluar el grau de conscienciació ambiental dels usuaris del PMT, amb especial èmfasi en els 

hàbits relatius a la generació i reciclatge de residus, però també altres aspectes relacionats amb 

l’alimentació i la vida saludable. Així mateix l’enquesta pretén avaluar el grau de coneixement que tenen 

els usuaris del PMT del Projecte Llavor i de la campanya “cara a cara”.  

Els resultats de les dues primeres seccions han permès determinar la dotació de contenidors de residus 

existent als carrers i a l’interior de cadascun dels edificis del PMT;  editar material de difusió en format 

paper i elaborar una pàgina web per tal de promoure la recollida selectiva de residus al PMT;  

implementar 7 punts de recollida selectiva al bar-restaurant del PMT (fracció orgànica, envasos lleugers i 

vidre); realitzar una campanya “Cara a Cara”per tal de millorar la recollida selectiva de residus que com 

s’indica ha donat molt bons resultats; i quantificar la massa de les fraccions recollides separadament 

abans i després de fer la campanya. 

Com a síntesi global dels resultats de l’enquesta es pot concloure que una gran part dels usuaris del 

PMT tenen un grau alt de sensibilitat ambiental i que desenvolupen hàbits sostenibles pel que fa a la 

generació de residus i l’ús de recursos. No obstant, s’observa  que una petita però sensible part dels 

usuaris del PMT té hàbits inadequats en el marc de la sostenibilitat. Pel que fa als segments de la 

població estudiada, s’observa que les persones que estudien/treballen a l’Escola d’Enginyeria de 

Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) estan menys conscienciades amb el medi 

ambient i fan menys recollida selectiva dels residus que generen a casa que les que estudien/treballen 

en els altres edificis del PMT. 

 

Paraules clau: Conscienciació ambiental, enquesta, contenidors de recollida selectiva, fracció  orgànica, 

fracció envasos lleugers, fracció vidre, fracció paper/cartró, material de difusió. 
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Resumen:  

El presente Trabajo Final de Carrera (TFC) se ha realizado en el marco de dos proyectos "Valorización 

en origen de residuos orgánicos en el Parque Mediterráneo de la Tecnología (PMT)" , financiado por el 

Instituto de Sostenibilidad de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y “Campaña de 

sensibilización para  la separación en origen de los residuos orgánicos municipales y del resto de 

fracciones valorizables dentro de la comunidad del Parque Mediterráneo de la Tecnología (PMT)”, 

financiado por la Diputación de Barcelona. En este contexto el TFC tiene como objetivo realizar una 

campaña de sensibilización ambiental para la promoción y mejora de la recogida selectiva de residuos 

en el  PMT de la UPC.  

El trabajo se inicia con una introducción sobre la recogida selectiva desde un punto de vista más 

holístico. Recoge documentación sobre el marco legislativo, tanto a nivel de la Comunidad Europea 

como del Estado Español y de Catalunya, sobre los sistemas de recogida más habituales y sobre las 

campañas de sensibilización promovidas por la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC).  

La metodología utilizada para el trabajo de campo consta de tres secciones: a) recopilación de 

información sobre los residuos en el PMT; b) elaboración de materiales de difusión para promover la 

recogida selectiva de residuos en el PMT y ejecución de una campaña “cara a cara” para poner en 

marcha la recogida selectiva de la fracción orgánica y mejorar la de envases y vidrio en el bar-

restaurante del PMT; y c) diseño y análisis de una encuesta para evaluar el grado de concienciación 

ambiental de los usuarios del PMT, con especial énfasis en los hábitos relativos a la generación y 

reciclaje de residuos, pero también otros aspectos relacionados con la alimentación y la vida saludable. 

Asimismo la encuesta pretende evaluar el grado de conocimiento que tienen los usuarios del PMT del 

“Projecte Llavor” y de la campaña “cara a cara”.  

Los resultados de les dos primeras secciones han permitido determinar la dotación de contenedores de 

residuos existente en las calles y en el  interior de cada edificio del PMT;  editar materiales de difusión en 

formato papel y elaborar una página web con intención  de promover la recogida selectiva de residuos en 

el PMT;  implementar 7 puntos de  recogida selectiva en el bar-restaurante del PMT (fracción orgánica, 

envases ligeros y vidrio); realizar una campaña “Cara a Cara” para mejorar la recogida selectiva de 

residuos que como se discute ha dado muy buenos resultados; y cuantificar la masa de las fracciones 

recogidas separadamente antes y después de la campaña. 

Como síntesis global de los resultados de la encuesta se puede concluir que una gran parte de los 

usuarios del PMT tienen un grado alto de sensibilidad ambiental y que desarrollan hábitos sostenibles en 

relación con la generación de residuos y el uso de recursos. No obstante, se observa que una pequeña 

pero sensible parte de los usuarios del PMT tiene hábitos inadecuados en el marco de la sostenibilidad. 

En relación con los segmentos de la población estudiados se observa que las personas que 

estudian/trabajan en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels 

(EETAC) están menos concienciadas con el medio ambiente y hacen menos recogida selectiva de los 

residuos que generen en casa que las que estudian/trabajan en los demás edificios del PMT. 

Palabras clave: Concienciación ambiental, encuesta, contenedores de recogida selectiva, fracción 

orgánica, fracción envases ligeros, fracción vidrio, fracción papel/cartón, material de difusión.  
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Summary 

This Final Project (FP) was carried out within the framework of two projects: “Valorization at source of 

organic wastes in the Mediterranean Park of Technology (PMT)”, financed by the Institute of 

Sustainability of the Polytechnic University of Catalonia (UPC), and “Awareness Campaign to promote 

waste separation at source in the Mediterranean Park of Technology”, financed by “Diputació de 

Barcelona”. The objective of this FP is to conduct an Environmental Awareness Campaign to promote 

and improve separate collection of waste at the Mediterranean Park of Technology (PMT-UPC).  

The project starts off with an introduction on the separate collection from a holistic point of view. It gathers 

documentation on the legislative framework both at the European Union level as well as in Spain and 

Catalonia, the most common waste collection systems and on the awareness campaigns promoted by the 

Catalan Waste Agency (ARC).  

The methodology used for field work consists of three sections: a) data collection on waste management 

at the PMT; b) developing dissemination materials to promote separate collection in the PMT and 

launching a "face to face" campaign to implement separate collection of organic waste and to improve 

packaging and glass collection in the PMT bar-restaurant; and c) design and analysis of a survey to 

assess the level of environmental awareness of the users of PMT, with special emphasis on habits 

relating to the waste generation and recycling, but also other aspects of diet and healthy lifestyle. In 

addition, the survey aims to assess the level of knowledge that users have about the “Projecte Llavor” 

and the "face to face" campaign. 

The results of the first two sections allowed to determine the amount and type of waste containers 

available in the streets and inside each PMT building; to produce some dissemination materials on paper 

and to develop a website to promote the separate collection of waste at the PMT; to implement 7 points 

for source collection (organic waste, packaging and glass) in the bar-restaurant of the PMT ; to develop a 

campaign "Face to Face" to improve separate waste collection, which has given very good results; and to 

quantify the mass of waste fractions collected separately before and after the campaign. 

The overall summary of the survey results indicate that a large part of the PMT users have a high degree 

of environmental awareness and develop sustainable habits regarding waste generation and resource 

use. However, there is a small but clear part of the PMT users that exhibit inadequate habits in relation to 

sustainability. Particularly, it is observed that people studying/working in the Castelldefels School of 

Telecommunications and Aerospace Engineering (EETAC) are less aware of the environment and make 

less separate collection of waste generated at home than those who study/work in the other PMT 

buildings. 

 

 

 

Keywords: environmental awareness, survey, separate collection containers, organic material, packaging, 

glass, paper/cardboard, dissemination materials. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Actualment vivim en una situació d’absoluta dependència energètica; Catalunya, l’estat espanyol i la 

mateixa Unió Europea, són territoris incapaços d’autosatisfer la seva demanda d’energia. 

Aquest treball està constituït per dues parts. La primera part, fa referència als aspectes de la recollida 

selectiva des de un punt de vista més holístic. Recull documentació sobre el marc legislatiu tant a nivell 

de la comunitat europea com a l’estat espanyol i Catalunya, els sistemes de recollida més habituals i les 

campanyes de sensibilització promogudes per la Generalitat, més concretament per l’Agència de 

Residus de Catalunya (ARC).  

La segona part, de caràcter més experimental i extens, recull l’opinió dels usuaris del campus, obtinguda 

mitjançant l’enquesta mencionada. L’enquesta es pot considerar com l’eina fonamental d’anàlisi d’aquest 

treball degut al temps emprat en la seva realització i en la interpretació dels seus resultats. L’anàlisi de 

l’enquesta s’ha fet  per a totes les preguntes recollint l’opinió de tots els usuaris i, complementàriament, 

per a les preguntes que s’han considerat més rellevants, s’ha segmentat la opinió en relació a la tipologia 

dels usuaris i/o el lloc /edifici on desenvolupen la seva activitat. 

1.1 Context 

Aquest Treball final de carrera s’ha realitzat en el marc de dos projectes finançats: Per una banda el 

projecte "Valorització en origen de residus orgànics en el Parc Mediterrani de la Tecnologia" finançat per 

al Institut de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i per altra banda el projecte 

“Campanya de sensibilització per a la separació en origen dels residus orgànics municipals i de la resta 

de fraccions valoritzables dins la comunitat del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT)” finançat pel 

Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (DIBA). Tot seguit es descriuen de forma sintètica 

els dos projectes.  

“ Valorització en origen de residus orgànics en el Pa rc Mediterrani de la Tecnologia" 

El projecte "Valorització en origen de residus orgànics en el Parc Mediterrani de la Tecnologia"  pretén 

donar resposta a la necessitat de tractament de residus orgànics generats en el Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT). 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

La generació de residus municipals a Catalunya l'any 2009 va ser de d’1,54 kg per habitant i dia, dels 

quals aproximadament un 36% s’estima que és fracció orgànica (ARC, 2011). Això implica que la 

generació de fracció orgànica per persona i dia es pot estimar en uns 540g. 

Actualment els índexs de recollida selectiva encara es troben lluny de l’òptim, fet que es reflecteix en una 

encara elevada quantitat de fracció de rebuig (que va a l’abocador). No obstant, cal destacar que en els 

últims anys s’ha observat una disminució d’aquesta fracció en benefici de les de recollida selectiva. 
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OBJECTIUS DEL PROJECTE  

Des de l’ESAB un grup de investigadors, professors, personal administratiu i estudiants decideixen 

encetar un projecte per a posar en marxa un sistema de recollida selectiva i de valorització 

(compostatge) en origen de gran part de la fracció orgànica generada al Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT - Campus UPC del Baix Llobregat). A més es pretenia conscienciar la comunitat 

universitària de la importància de separar els residus i informar sobre els seus beneficis per al medi 

ambient donant una utilitat a aquests residus tancant el cicle de reciclatge. 

La pretensió era gestionar els residus orgànics generats per la cuina del restaurant del PMT així com es 

recollirà selectivament i tractarà la fracció orgànica generada pels usuaris del restaurant. 

Amb aquesta campanya es va voler dinamitzar la recollida selectiva de la fracció orgànica, però sense 

deixar de banda altres residus habituals com són els envasos, el paper i el vidre. 

Una de les qüestions claus pel bon desenvolupament del projecte era implicar tota la comunitat del PMT 

(escoles, centres d’investigació, residències, serveis, etc...) 

JUSTIFICACIÓ 

En el moment d’iniciar-se el projecte, en el PMT no existia una recollida selectiva de la fracció orgànica 

instaurat, ni en el restaurant ni en els edificis. En canvi, sí que s’havia implantat la recollida de plàstic i 

paper principalment, i amb menor representació, la de vidre (atès també el seu menor consum en 

aquestes instal·lacions). També es recollien selectivament piles, tòners d’impressora, fluorescents, 

residus de laboratori i equips vells. 

Per aquesta raó, la promoció de la recollida selectiva de la fracció orgànica i la possibilitat del seu 

compostatge amb restes vegetals triturades in situ contribuiria de manera significativa a millorar la gestió 

d’aquest residu. 

GESTIÓ DELS RESIDUS ORGÀNICS 

Una de les primeres accions que es van realitzar dins el projecte Llavor va ser una xerrada amb el 

personal de la cuina i treballadors del menjador ja que és el punt més important que genera residus 

orgànics. En aquesta xerrada es va informar de la importància de separar aquesta fracció orgànica de la 

resta per a ser tractada individualment. 

Una vegada conscienciat el personal, es va començar la quantificació de restes orgàniques generades a 

la cuina. 

- La prova pilot: 

Es va fer a escala pilot, una prova per valoritzar (compostar), que consistia en la incorporació dels 

residus orgànics generats pel bar/menjador del Campus del Baix Llobregat de la UPC en 4 compostadors 

domèstics d’un volum de 330L a més de les restes vegetals triturades procedents de la poda urbana. 

Aquests compostadors es van situar en un dels patis de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 

(ESAB). 

Diàriament es van obtenir el pes i la densitat de la fracció orgànica, i es va realitzar el compostatge in situ 

de manera que la comunitat pogués veure allà mateix com es duia a terme. 
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Figura 1.1 Els compostadors de la prova pilot 

“ Campanya de sensibilització per a la separació en o rigen dels residus orgànics municipals i de 

la resta de fraccions valoritzables dins la comunit at del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) ” 

Aquest segon projecte es plantejà amb l’objectiu principal de sensibilitzar i implicar als membres de la 

comunitat del PMT a la separació de l’orgànica i la resta de fraccions valoritzables, així com promoure la 

gestió en origen de la fracció orgànica del menjador del PMT.  

Les accions realitzades s’han dut a terme principalment al menjador, ja que és el punt de trobada entre 

tots els membres de la comunitat, que inclou el cos docent, els estudiants, personal d’administració i 

serveis (PAS) i els investigadors i altre personal dels centres de recerca del campus.  

Es van elaborar panells informatius que es van distribuir pel menjador i es van instaurar diferents punts 

de recollida de fraccions valoritzables generades al bar per tal de facilitar i promoure la participació. 

SITUACIÓ PRÈVIA AL PROJECTE 

Abans de començar la recollida selectiva introduïda pel projecte de la UPC, es va fer una anàlisi de les 

actuals condicions en els diferents edificis així com de la gestió en el menjador. Durant el període 

d’implementació d’aquest projecte es va ampliar la distribució de punts de recollida i en la tipologia dels 

contenidors de residus. 

LA GESTIÓ DE RESIDUS AL MENJADOR DEL CAMPUS 

El menjador gestiona el dinar amb un sistema principalment d’autoservei on l’usuari agafa una safata i es 

serveix. Finalitzat l’àpat és tasca de l’usuari dipositar la safata al carretó corresponent. 

Anterior a la campanya de sensibilització, el procediment habitual era que l’usuari finalitzava l’àpat i 

col·locava la seva safata en un dels carros distribuïts en tres punts del menjador. 

Aquests carretons eren transportats manualment fins a la cuina, on es procedia a netejar plats i safates, 

llençant totes les restes generades al rebuig. 

Per al usuari que volgués reciclar, el menjador disposava d’un punt de recollida selectiva. Cal dir, que 

aquest punt de recollida rebia un nivell de participació molt baix, ja que la ubicació, tot i ser zona de pas, 

restava lluny d’on els usuaris dipositaven les safates. El menjador rep un promig de 250 persones diàries 

que consumeixen menú, entrepans o bé el propi dinar portat de casa. Els residus generats anaven 

destinats a rebuig (Figura 1.2) 
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Figura 1.2 Punt de recollida selectiva al menjador del PMT 

TASQUES REALITZADES 

Les tasques desenvolupades per a la campanya de sensibilització d’aquest projecte es poden separar en 

dos grups  principals: les que corresponen a la difusió i informació i les tasques que conformen el treball 

de camp o execució de la campanya. 

- Fase de difusió: Consisteixen en les tasques de caràcter informatiu amb elaboració de documentació 

i interacció directe amb els usuaris del PMT a fi de sensibilitzar la comunitat. S’inclou material 

informatiu per al personal de cuina, promoció de la pàgina web, cartells informatiu sobre com dur a 

terme la recollida selectiva, etc. 

- Treball de camp: Consisteixen en les tasques logístiques com enquestes, implantació de sistemes de 

recollida selectiva i muntatges.  

1.2 Descripció PMT 

El PMT és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del 

Baix Llobregat, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica de Catalunya (Figura 1.3).  

El PMT és un nucli de confluència d’interessos que, sota un mateix model, integra, interconnecta i genera 

sinergies entre:  

- Centres docents 

- Centres de recerca 

- Empreses amb activitat d'innovació tecnològica 

- Empreses derivades (spin-off) de base tecnològica 

Com a UPC, es localitza el Campus del Baix Llobregat, amb l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 

(ESAB) i l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). És un espai 

multidisciplinari en el qual s’integren les especialitats següents: 

- Tecnologies de la informació i les comunicacions 

- Aeronàutica i l’espai 

- Enginyeria biològica 
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- Biotecnologia i enginyeria agroalimentària 

- Ciències i tecnologies òptiques i fotòniques 

- Tecnologies de la geoinformació 

- Tecnologies del medi ambient 

- Mètodes numèrics en enginyeria 

 

 

Figura 1.3 Plànol del PMT i dels seus edificis (http://www.pmt.es) 

1.3 Recollida selectiva 

1.3.1 Marc legislatiu 

En l'actualitat la gestió dels residus urbans a les societats avançades ha experimentat una gran evolució 

per adaptar-se als principis del desenvolupament sostenible. 

D'aquesta manera i centrant-nos en la Unió Europea, la legislació comunitària, a través de la Directiva 

91/156/CEE, més coneguda com directiva marc de residus, estableix l'obligació per als estats membres 

de la Unió de fomentar el desenvolupament de tecnologies netes, la valorització dels residus mitjançant 

polítiques de reutilització i reciclatge, així com la utilització dels residus com a font d'energia. 

COMPETÈNCIES DE LA UE 

Les exigències de la protecció del medi ambient han d’integrar-se en la definició i en la realització de la 

resta de polítiques de la UE. La política de la Comunitat en l’àmbit del medi ambient ha de contribuir a 

assolir els següents objectius: 

- La conservació, la protecció i la millora de la qualitat del medi ambient. 

- La protecció de la salut de les persones. 

- La utilització prudent i racional dels recursos naturals. 
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- El foment de mesures a escala internacional destinades a fer front als problemes regionals mundials 

del medi ambient. 

La política en l’àmbit del medi ambient tindrà com objectiu assolir un nivell de protecció elevat, tenint 

present la diversitat de situacions existents en les diferents regions de la comunitat. S’ha de basar en els 

principis de cautela i d’acció preventiva, en el principi de correcció dels atemptats al medi ambient, 

preferentment en la mateixa font i en el principi de qui contamina paga. 

COMPETÈNCIES ESTATALS 

La Constitució espanyola de 1978 atribueix a l’Estat la competència bàsica en matèria de medi ambient 

(art. 149.1.23), per tant, és l’Estat el que dicta la normativa bàsica en matèria de residus. 

COMPETÈNCIES COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 

D’acord amb allò establert en l’article 148.1.9 de la Constitució espanyola de 1978 i en l’article 144 de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aquesta comunitat autònoma té atribuïdes les competències de 

desenvolupament normatiu, establiment de normes addicionals de protecció i gestió en matèria de medi 

ambient. 

COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

A Catalunya és obligatòria la recollida selectiva de la fracció orgànica. 

Els ens locals han de garantir el reciclatge i el tractament dels residus municipals que s’originen en 

l’àmbit de llur jurisdicció. 

Els serveis públics de reciclatge i tractament han de comprendre com a mínim els residus procedents 

d’operacions de recollida selectiva i d’operacions de destriament. A aquests efectes, el servei de 

deixalleria és considerat com un sistema de recollida selectiva. 

EL PRODUCTOR I EL POSSEÏDOR 

Productor: 

Qualsevol persona, física o jurídica l’activitat de la qual produeixi residus com a productor inicial i 

qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions de tractament previ, de barreja o d’altre tipus 

que ocasionin un canvi de naturalesa o composició dels residus. 

Posseïdor: 

El productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la condició 

de gestor de residus. 

EL GESTOR DE RESIDUS 

La persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que composen la gestió 

dels residus, sigui o no productor d’aquests residus. 
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OBLIGACIONS DELS PRODUCTORS 

Garantir que els residus que generin o posseeixin siguin gestionats d’acord amb les prescripcions de la 

Llei. 

- Fer-se càrrec de les despeses de les operacions de gestió dels residus. 

- Aplicar tecnologies que permetin la reducció de la producció dels residus. 

- Aplicar les tècniques més adequades per a eliminar les substàncies perilloses contingudes en els 

residus. 

- Facilitar a l’Administració la informació, la inspecció la presa de mostres i la supervisió que aquesta 

cregui convenients per a assegurar el compliment de les mesures adoptades en l’aplicació de la Llei. 

- Codificar i classificar els residus segons el Catàleg europeu de residus (CER). 

- Gestionar els residus que produeixin o posseeixin de conformitat amb les determinacions del Catàleg 

de residus de Catalunya (CRC). 

- Estar inscrit en Registre de productors de residus industrials si és que l'activitat de l’empresa ho 

requereix. 

- Formalitzar correctament la declaració anual de residus industrials, en els casos en que sigui 

necessari. 

- Formalitzar les fitxes d’acceptació, les fitxes de destinació i els fulls de seguiment dels diferents 

residus. 

- Utilitzar per al transport dels residus generats empreses inscrites en el Registre de transportistes i 

amb autorització específica per al residu, i en els casos en què sigui necessari informar el 

transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les característiques i els perills dels 

residus a transportar i sobre el mètode d'actuació en cas d'accident. 

- Portar al dia un registre propi de residus on constin les dades següents: 

o El codi segons el CER 

o L’origen de producció (procés, causa...) 

o La descripció 

o Gestió que es realitza amb cada un d’ells: 

o Destinatari i data de sortida (si s’escau) 

o Documentació utilitzada (FA, FS...) 

o Transportista 

Aquest registre serveix de base per omplir les dades de la declaració anual de residus industrials (DARI). 

GESTIÓ DE RESIDUS PRODUCTORS 

- La gestió dels residus per llur productor o posseïdor s’efectua en l’origen o bé en instal·lacions 

externes. 

- La gestió dels residus en l'origen s'ha d'incloure en l'autorització o la llicència administrativa 

ambiental necessària per a l'exercici de l'activitat que genera els residus. En el control que es fa en el 
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moment de posar en funcionament l'activitat s'ha de verificar el compliment de les condicions 

establertes en l'autorització o la llicència ambiental referides a la gestió dels residus. 

- Per a la gestió dels residus en instal·lacions externes pròpies, el productor i el posseïdor tenen, als 

efectes d’aquesta Llei, la consideració de gestors de residus. 

OBLIGACIONS DELS GESTOR DE RESIDUS 

- Estar en possessió d’autorització o llicència ambiental. 

- Estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 

- Garantir que els residus que entren a les seves plantes són tractats o valoritzats de la forma més 

correcta possible, d’acord amb el que assenyala la normativa vigent i especialment en la resolució 

d'autorització. 

- Complir tots els aspectes assenyalats a la resolució per la qual s’atorga autorització ambiental o 

llicència ambiental. 

- Portar al dia un registre d'entrades de residus i un de sortides de residus i matèries. 

- Elaborar i trametre correctament, d'acord amb les instruccions de l'Agència de Residus de 

Catalunya, el resum mensual de les entrades de residus produïdes a la planta. 

- Gestionar els residus generats en l'activitat pròpia mitjançant empreses inscrites en el Registre 

general d gestors de residus de Catalunya. 

- Estar donats d'alta en Registre de productors de residus industrials i fer la declaració anual de 

residus industrials com a productors (nova Declaració de gestors de residus) 

- Informar immediatament l'Agència de Residus de Catalunya de qualsevol incidència significativa que 

es produeixi a la planta, sobretot si afecta el procés de gestió mateix que es realitza. 

- Facilitar totes les dades requerides i les tasques de seguiment i control a l'Agència de Residus de 

Catalunya. 

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE GENERAL DE GESTORS DE RESIDUS DE CATALUNYA (RGGRC) 

El Registre té per finalitat la inscripció, de forma individualitzada per a cada centre de treball, de les 

persones físiques o jurídiques que realitzen activitats de gestió de residus. El Registre és públic i es troba 

disponible a les oficines de la Junta de Residus i de les delegacions territorials del Departament de Medi 

Ambient; qualsevol persona pot consultar les inscripcions practicades. 

Per tant, el procediment es el següent:  

- Obtenció de l’autorització ambiental o llicència ambiental. 

- Acreditament davant de l’Arc (Agència de Residus de Catalunya) del compliment de les obligacions 

com a gestors de residus imposades: 

o Model del llibre del registre 

o Comunicació del responsable de residus. 

o Constitució de la fiança. 

o Subscripció de la pòlissa de responsabilitat per danys al medi ambient. 
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Relació entre les normes d'Europa, Espanya i Catalunya 

Taula 1.1 Normativa europea, espanyola i catalana en relació a aspectes mediambientals.: Resumeix la 

principal regulació en els aspectes ambientals relacionats amb els residus a Europa, Espanya i 

Catalunya. És important adonar-se que estava a la UE on les regulacions anteriors a aparèixer el 1975, 

però després de dues dècades, cap reglament es trobaven a Espanya com a Catalunya. En aquest 

període, Espanya va esdevenir membre de la UE des de 1986, raó per la qual ha de complir amb les 

polítiques europees. 

Taula 1.1 Normativa europea, espanyola i catalana en relació a aspectes mediambientals. 

 Unió Europea Espanya Catalunya 

1975 

Directiva 75/442/CEE del 

Consell, de 15 de juliol, 

relativa als residus 

  

1986 

Directiva 86/278/CEE del 

Consell de 12 de juny de 

1986, relativa a la protecció 

del medi ambient i, en 

particular, dels sòls, fangs 

de depuradora utilitzats en 

l'agricultura 

  

1990  

Reial Decret 13/1990, de 29 

d'octubre, de la utilització dels 

residus de rebuig de fangs de 

depuradora en agricultura 

 

1991 

Directiva 91/156/CEE del 

Consell de 18 de març de 

1991 que modifica la 

Directiva 75/442/CEE 

relativa als residus 

  

1993   
Llei 6/93, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

1994 

Parlament Europeu i del 

Consell 94/62/CE de 20 de 

desembre de 1994, sobre 

envasos i residus d'envasos 

  

1996   

Decret 34/1996, de 09 de gener, 

l'aprovació de la Llista de Residus 

de Catalunya. 

1997  
Llei 11/1997, de 24 d'abril, 

d'envasos i residus d'envasos. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, 

relativa a l'abocament de deixalles 

residuals. 

1998  
Llei 10/1998, de 21 d'abril, 

relativa als residus 
 

1999 

Directiva 1999/31/CE del 

Consell de 26 d'abril de 

1999, relativa a l'abocament 

de residus 

 

Decret 93/1999, de 6 d'abril, a 

procedir a la gestió de residus  

Decret 92/1999, de 6 d'abril, sobre 

la modificació del Decret 34/1996, 

de 09 de gener, l'aprovació de la 
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Llista de Residus de Catalunya 

2000 

Directiva 2000/76/CE del 

Parlament Europeu i del 

Consell, de 4 de desembre 

de 2000, relativa a la 

incineració de residus 

 

Llei 11/2000, de 13 de novembre, 

reguladora de la incineració de 

residus 

2001 

Decisió de la Comissió 

2001/118/CE de 16 de 

gener que modifica la 

Decisió 2000/532/CE pel 

que fa a la llista de residus 

(Text pertinent) (notificada 

amb el nombre C (2001) 

108) 

Reial Decret 1481/2001, de 27 

de desembre, de regulació dels 

residus abocats 

Resolució de 14 de juny de 

2001, sobre l'aprovació del Pla 

de fangs d'aigües residuals 

Nacional 2001-2006 

 

2002   

Decret 80/2002, de 19 de febrer, 

sobre regulació de les condicions 

d'incineració de residus 

2003  

Reial decret 653/2003, de 30 

de maig, sobre incineració de 

residus 

Llei 16/2003, de 13 de juny, sobre 

el finançament de les 

infraestructures de tractament de 

residus i l'abocament taxa 

2005  

Reial decret 824/2005, de 8 de 

juliol, sobre productes 

fertilitzants. 

 

2006 

Directiva 2006/12/CE del 

Parlament Europeu i del 

Consell, de 5 d'abril de 

2006, sobre residus 

  

2007  

Llei 26/2007, de 23 d'octubre, 

de responsabilitat 

mediambiental 

 

2008 

Directiva 2008/98/CE del 

Parlament Europeu i del 

Consell, de 19 de novembre 

de 2008, sobre els residus i 

es deroguen determinades 

Directives 

Reial Decret Legislatiu 1/2008, 

de 11 de gener, d'aprovació del 

text refós de la Llei d'avaluació 

d'impacte ambiental dels 

projectes 

Llei 8/2008, de 10 de juliol, sobre 

el finançament de les 

infraestructures de gestió de 

residus i la taxa d'abocament 

residual 

2009  

Resolució de 20 de gener de 

2009, sobre la publicació 

d'Acord de Consell de Ministres 

sobre l'aprovació del Pla 

Nacional Integrat de Residus 

(PNIR) per al període 2008-

2015 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 

juliol, d'aprovació del text refós de 

la llei reguladora de residus 

Decret 69/2009, de 28 d'abril, 

sobre els criteris d'admissió de 

residus en els abocadors 

2010  

Llei 6/2010, de 24 de març, 

sobre la modificació del text 

refós de la Llei d'avaluació 

d'impacte ambiental de 

projectes, aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 1/2008, de 11 

Decret 16/2010, de 16 de febrer, 

sobre l'aprovació del pla regional 

sectorial d'infraestructures de 

gestió de residus municipals 

Decret 87/2010, de 29 de juny, 

sobre l'aprovació del Programa de 
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de gener. 

Llei 40/2010, de 29 de 

desembre, a la mitjana geològic 

de diòxid de carboni 

Gestió de Residus Municipals de 

Catalunya (PROGREMIC) i la 

regulació dels procediments per a 

la distribució de la recaptació de 

fons de la taxa sobre els residus 

abocaments residuals municipals. 

2011  
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 

residus i sòls contaminats 
 

 

1.3.2 Sistemes de recollida més habituals: estatal,  autonòmic, locals 

AUTONÒMIC 

- Els tipus de models de segregació de residus son: 

o 5 fraccions 

o Residu mínim 

o Multiproducte 

- La modalitat i ubicació del sistema de recollida: 

o Contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees d'aportació) 

o Contenidors soterrats 

o Porta a porta 

o Pneumàtica 

SEGONS FRACCIONS 

Els models es diferencien pel nombre i tipus de segregacions en origen demanades a l'usuari. A la 

següent (Taula 1.2) es mostren els diferents models de segregació de residus que coexisteixen al nostre 

territori: 

Taula 1.2 Model de segregació de les principals fraccions recollides.  
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SEGONS SISTEMA DE RECOLLIDA 

Les modalitats de recollida selectiva també es diferencien segons el sistema d'aportació i recollida dels 

residus. A grans trets diferenciem la recollida en contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees 

d'aportació, la recollida en contenidors soterrats, la recollida porta a porta i la recollida pneumàtica. 

Cadascun dels sistemes té avantatges i inconvenients en funció del context urbanístic on s'apliqui. 

- Contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees d'aportació). 

La recollida selectiva en contenidors de superfície consisteix en ubicar a la via pública contenidors de 

diferent tipologia, depenent de les característiques de la fracció a recollir, i que posteriorment els 

ciutadans utilitzen per lliurar els seus residus. Periòdicament, els contenidors es buiden seguint 

freqüències adaptades a la generació i característiques del cada fracció dels residus. 

Generalment, la fracció orgànica es tendeix a recollir en bujols de dues rodes, mentre que per a la resta 

de recollides selectives s'emprèn iglús o altres contenidors de major capacitat. El més habitual és que els 

contenidors de rebuig i de FORM s'ubiquin junts (àrees de vorera) i, per altra banda, els de vidre, paper-

cartró i envasos (àrees d'aportació). 

Aquest sistema de recollida és el sistema més estès a Catalunya (Taula 1.1) Es constata empíricament 

una clara relació entre la dotació de contenidors i els resultats assolits: a menys habitants per contenidor 

majors nivells de recollida selectiva. 

Taula 1.3 Contenidors de superfície avantatges i inconvenients. 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Sistemes molt conegut tant pels gestors com per 

les empreses prestatàries. 

Els contenidors s’associen amb problemes de 

sobreeiximents i pudors, i signifiquen una ocupació 

important de la via pública. Horaris flexibles (a la pràctica) per al lliurament 

dels residus. Sovint se’n fa un indegut (ex. lliurament fora dels 

horaris previstos o lliurament de fraccions diferents 

de les previstes) 
Cost de recollida més baix que en els altres 

sistemes. 

 

- Contenidors soterrats 

El model de recollida en contenidors soterrats consisteix en col·locar els contenidors sota el nivell del sòl. 

Des de la superfície solament és visible una bústia per contenidor que serà utilitzada pels ciutadans per a 

lliurar els seus residus (Taula 1.4). 

Existeixen nombrosos sistemes de contenidors soterrats que es diferencien bàsicament per la tipologia 

de contenidors utilitzats, les bústies i pel sistema d'elevació. 

Els mecanismes d'elevació més utilitzats són la utilització de la ploma del camió de recollida i els 

sistemes hidràulics incorporats a cada àrea de contenidors soterrats. Els contenidors poden ser de major 

volum als utilitzats en superfície ja que no hi ha ocupació de l'espai públic. 

La instal·lació dels contenidors soterrats suposa una alta inversió inicial. 
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Taula 1.4 Contenidors soterrats avantatges i inconvenients. 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Estèticament el sistema s’integra correctament en 

l’entorn. 

Cost d’inversio molt alt, particualarment en entorn 

urbans ja construits. 

El nombre d’àrees de contenidors és menor que 

les que habitualment es posen en superfície i això 

significa desplaçament majors. 
Horaris flexibles (a la pràctica) per a lliurament dels 

residus. 
Els nivels de recuperació que s’assoleixen són 

menors que en altres sisitemes. 

Existeix un anonimat en el lliurament dels residus, 

que dificulta el control dels incompliments.  
Cost de recollida més baix que en els altres 

sistemes. 
Sistema menys robust tècnicament que altres que 

empren sistemes de disposició més simples 

 

- Recollida selectiva porta a porta 

La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida 

davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. 

A través d'un model porta a porta es pot fer la recollida de totes les fraccions domèstiques amb recollida 

a la via pública (rebuig, FORM, vidre, envasos i paper i cartró), o la recollida només d'algunes fraccions, 

que com a mínim són rebuig i FORM, mantenint els contenidors per a la resta de fraccions. 

Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta 

són en general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació (en general se situen 

entre el 60 i el 80% de recollida selectiva). 

L'aplicació de la recollida porta a porta és més senzilla en zones de baixa densitat de població on la 

identificació dels residus de cadascú és més fàcil. 

La implantació de sistemes de recollida PaP requereix un cert canvi d'hàbits que propicia la participació 

dels ciutadans, de manera que és necessària una adequada campanya de comunicació. 

Els models de recollida PaP permeten identificar el generador i per tant possibiliten la implantació de 

sistemes de fiscalització més justos com són els de pagament per generació (per exemple, pagament per 

bossa o pagament per bujol). (Taula 1.5) 

Taula 1.5 Recollida selectiva porta a porta avantatges i inconvenients.  

AVANTATGES INCONVENIENTS 

Nivells més alts de recollida selectiva i recuperació. 

S’està subjectes a un horari de lliurament força 

estricte. Es retiren els contenidors de la via pública (més 

espai a la via pública, no cal mantenir i netejar els 

contenidors, no hi ha desbordaments). 

Desapareix l’anonimat en el lliurament dels 

residus. Suposa un canvi d’hàbits imoprtant per a moltes 

llars. El percentatge de població que tendeix a participar 

a la recollida selectiva és major. 
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Permet l’aplicació de taxes d’escombraries de 

pagament per generació. 
Cal guardar cada fracció dels residus a casa fins el 

dia que toca la recollida. 
El cost del reciclatatge tendeix a ser menor i els 

ingresos per sistema integrats de gestió, venda de 

materials i retorn del cànon majors. 

Es redueix el percentatge de residus no municipals 

dels que s’acaba fent responsable el municipi. 

El cost de la recollida tendeix a ser major Els sistmes complementaris de recollida selectiva 

(fracció vegetal, vòluminosos...) tendeixen a 

funcionar millor. 

 

- Recollida pneumàtica 

El sistema de recollida pneumàtica de residus consisteix en disposar d'una sèrie de bústies d'abocament 

connectades mitjançant canonades subterrànies a un punt d'aspiració. 

El cicle de recollida s'inicia quan es lliuren selectivament els residus a les bústies, que es poden trobar 

tant a l'interior dels habitatges, com en àrees comunitàries dins dels edificis, com en àrees públiques 

exteriors. Els residus per gravetat cauen fins a les vàlvules que estan instal·lades a nivells inferiors i allà 

s'acumulen temporalment. 

Existeixen dos sistemes per a recollir aquests residus: estàtic i mòbil. 

o Sistema estàtic: 

En el sistema estàtic cada cert temps es procedeix al buidat dels residus acumulats. Un ordinador 

coordina centralitzadament la recollida. En primer lloc es crea una depressió a la xarxa de canonades i 

s'hi introdueix aire que permetrà aspirar els residus fins a un punt centralitzat. Els residus són 

transportats a velocitats entre 60 i 80 km/h. Al punt central de recollida, els residus queden dipositats en 

contenidors i l'aire propulsor es filtra per ser emès net a l'atmosfera. Els residus emmagatzemats en 

contenidors es retiren mitjançant camions amb la freqüència que sigui necessària, i es transporten als 

punts de tractament corresponents. 

o Sistema mòbil: 

En el sistema mòbil les baixants verticals estan connectats a uns contenidors. La succió es produeix per 

part de camions, des d'un punts fixes, des dels quals es poden arribar a aspirar diferents contenidors. 

D'altra banda, segons el cas, les diferents fraccions que a recollir es poden dipositar a la mateixa bústia o 

en bústies diferents. En el primer cas, les diferents fraccions s'han de lliurar en bosses de color diferent 

per a poder procedir a la seva posterior classificació en planta. En aquest cas és fonamental lliurar les 

bosses ben lligades i que aquestes siguin de qualitat suficient com per evitar trencaments durant el 

procés d'aspiració. En el segon cas, cada vàlvula reté una fracció diferent i durant el procés d'aspiració 

només s'obren les vàlvules corresponents a una mateixa fracció. 

La primera instal·lació del sistema de recollida pneumàtica a Catalunya fou a Barcelona al 1992. 
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Taula 1.6 Recollida pneumàtica avantatges i inconvenients 

AVANTATGES  INCONVENIENTS 

En el sistema de bústies ubicades dins dels 

edificis, desapareixen els contenidors del carrer i el 

sistema de recollida esdevé més silenciós. 

La instal·lació d’aquest sistema requereix d’una 

inversió molt elevada. 

En el sistema de bústies a la via pública, aquestes 

s’integren adequadament amb l’entorn. 

Difícil i car d’implantar en zones d’urbanisme ja 

consolidat. 

Reducció de problemes de males olors. 

Les reparacions poden ser cares de resoldre i, a 

més, cal diposar d’un sistema de recollida 

alternatiu quan aquestes es produeixen. 

En el cas del sistema estàtic, desapareixen els 

camions del carrer. 
Alt consum energètic del seu funcionament. 

Possibilitat de lliura la brossa a quasevol hora del 

dia. 
El vidre pot provocar abrasió a les canonades. 

Al tenir una bústia petita impedeix que residus de 

gran volum es dipositin amb el rebuig. 

Dificultat d’identificar els usuaris que facin un mal 

ús del sistema. 

1.4 Campanyes de sensibilització 

1.4.1 Què és una campanya de sensibilització? 

La sensibilització engloba incomptables formes d'activitat, el propòsit del qual és conscienciar a la 

població sobre diferents aspectes. 

Una campanya o activitat de sensibilització eficaç és la que aconsegueix fer arribar un missatge a una 

audiència en particular, i influeix en el comportament d'aquesta. Això és més fàcil en teoria que en la 

pràctica. Parlar a crits no es suficient per aconseguir que la gent escolti. 

La investigació, la reflexió, una acurada planificació i un disseny dels objectius augmentaran la 

probabilitat de connectar amb l'audiència prevista i aconseguir els resultats esperats. La sensibilització 

dels ciutadans és fonamental per aconseguir el seu suport. 

Engegar una campanya requereix un gran esforç. Per això, sovint, es planteja el mateix dubte: per on 

començar?. 

Els objectius o les persones als qui es dirigeix marcaran el disseny d’aquesta, però cal fixar-se en altres 

aspectes. En els últims anys, diverses campanyes han aconseguit uns resultats satisfactoris i l'èxit que 

pretenien. Es considera fins i tot que han marcat un abans i un després, bé per l'objectiu que es van 

plantejar, per la temàtica o per la manera d'enfocar-la. 

Per tant, en aquest cas el nostre objectiu es el de sensibilitzar sobre els residus generats i els efectes 

negatius de la no recollida d’aquests, al mateix temps que es fa una crida d'atenció a la societat. 

1.4.2 Campanyes dels organismes oficials 

PLA NACIONAL INTEGRAL DE RESIDUS DE ESPANYA (PNIR) 

El Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR) inclou els residus domèstics i similars, els residus amb 

legislació específica, els sòls contaminats, a més d'alguns residus agraris i industrials no perillosos que 
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encara no disposen de regulació específica, són rellevants per la seva importància i la seva incidència 

sobre l'entorn. Aquest Pla inclou a més l'Estratègia de Reducció d'Abocament de Residus 

Biodegradables, que complint amb una obligació legal, contribueix a allargar la vida dels abocadors, a 

disminuir el seu impacte sobre l'entorn i de forma especial a la reducció de GEH. 

- Objectius generals del PNIR: 

o Modificar la tendència actual del creixement de la generació de residus. 

o Eradicar l'abocament  il·legal. 

o Disminuir l'abocament i fomentar de manera eficaç: la prevenció i la reutilització, el reciclatge 

de la fracció reciclable, així com altres formes de valorització de la fracció de residus no 

reciclable. 

o Completar les infraestructures de tractament i millorar el funcionament de les instal·lacions 

existents. 

o Obtenir estadístiques fiables en matèria d'infraestructures, empreses gestores i producció i 

gestió de residus. 

o Avaluar els Instruments econòmics i en particular els fiscals que s'han posat en pràctica per 

promoure canvis en els sistemes de gestió existents. Identificar la conveniència de la seva 

implantació de manera harmonitzada a totes les comunitats autònomes. 

o Consolidació dels programes d'I+D i aplicats als diferents aspectes de la gestió dels residus, 

incloent anàlisi de l'eficiència dels sistemes de recollida, optimització dels tractaments i 

avaluació integrada dels processos complets de gestió, des de la generació fins a 

l'eliminació. 

o Reduir la contribució dels residus al canvi climàtic fomentant l'aplicació de les mesures de 

major potencial de reducció. 

o Tant els objectius generals, com els específics i les mesures associades pretenen conduir a 

la reducció de la generació dels residus, a un millor aprofitament dels recursos continguts en 

ells hi ha la reducció de impacte que tenen la producció i gestió dels residus al medi ambient, 

en particular, en les emissions de GEH. 
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CAMPANYES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (ARC)  

Mitjançant la pàgina web de l’Agencia de Residus de Catalunya (http://www20.gencat.cat/portal/site/arc) 

s’obté un llistat de totes les campanyes de sensibilització promogudes per la Generalitat de Catalunya. 

En aquest cas, utilitza eslògans-rodolins que cridin l’atenció com els que a continuació citem:  

- Campanya "On vas envàs?"   

Aquesta campanya (Figura 1.4) incideix, sobretot, en millorar la selecció dels envasos que van al 

contenidor groc i al verd, que és on hi ha un percentatge més alt d’impropis. A través de les campanyes 

del 012, es fomenta també la separació de la fracció orgànica (restes de menjar i petits vegetals), i l’ús 

de les deixalleries o punts verds, com a instal·lacions properes on hi podem dur aquells residus que no 

generem de forma habitual, i que actualment ja canalitzen el 20% dels residus que es recullen 

selectivament. 

 

Figura 1.4 Campanya “On vas envàs?” Desembre 2012- Gener 2013 

- Campanya "L'orgànica al compostador"  

L'orgànica al compostador (Figura 1.5) és una campanya molt visual, que utilitza fotografies reals de 

residus orgànics recreant diferents escenaris naturals. S'han creat materials específics per a 

l’autocompostatge o compostatge casolà i per al compostatge comunitari. 

 

Figura 1.5 Campanya "L'orgànica al compostador" Maig 2011 

  



INTRODUCCIÓ 

 
Campanya de sensibilització ambiental per a la promoció i millora de la recollida selectiva de residus al Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT-UPC) 

34 

- Campanya "L'orgànica al marró"   

L'orgànica al compostador (Figura 1.5) és una campanya molt visual, que utilitza fotografies reals de 

residus orgànics recreant diferents escenaris naturals. S'han creat materials específics per a 

l’autocompostatge o compostatge casolà i per al compostatge comunitari. 

 

Figura 1.6 Campanya "L'orgànica al marró"  Juliol 2010 

- Campanya "La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres?" 

 

Figura 1.7 Campanya "La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres?" Juliol 2010 

- Campanya “Gracies els petits gestos i a la recollida de la fracció orgànica, cuidarem encara més el 

medi ambient” 

 

Figura 1.8 Campanya “Gracies els petits gestos i a la recollida de la fracció orgànica, cuidarem encara més el medi 

ambient” Octubre 2009 
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- Campanya "Aquí reduïm"   

Sota el lema "Aquí reduïm" es vol posar l'accent en la prevenció com un dels eixos prioritaris de la 

política de gestió dels residus. Disminuir la generació dels residus és un pas més cap a un consum 

sostenible. 

 

Figura 1.9 Campanya "Aquí reduïm"  Novembre 2008 

- Campanya "Aquí reciclem"   

Sota el lema “Aquí reciclem” es vol difondre la idea d’una nova forma d’entendre la recollida selectiva 

com una acció voluntària i satisfactòria en benefici del medi ambient, a l’hora que cridar a la participació 

dels ciutadans i ciutadanes a explicar la seva experiència en la separació selectiva dels residus. 

 

Figura 1.10 Campanya "Aquí reciclem"  2007–2008 

- Campanya "Dóna una vida nova als envasos" 

 

Figura 1.11 Campanya "Dóna una vida nova als envasos" Desembre 2005 

- Campanya "El vidre pot tenir moltes vides". 
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Desembre 2005 

- Campanya de comunicació per fomentar la recollida selectiva d'envasos. 

Accés al contingut de diverses campanyes per fomentar la recollida selectiva a càrrec dels ens locals de 

Catalunya i elements educatius de les webs d'Ecoembes i Ecovidrio a nivell estatal. 

2005–2006 

- Campanya pel foment de la recollida selectiva de la matèria orgànica. 

 

Figura 1.12 Campanya pel foment de la recollida selectiva de la matèria orgànica. 

- Campanya de prevenció de residus municipals "- és +" 

Campanya de prevenció de residus municipals. 

 

Figura 1.13 Campanya de prevenció de residus municipals "- és +". 
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- Campanya Els nostres residus, la nostra responsabilitat.  

Sota el lema “Els nostres residus, la nostra responsabilitat” la campanya apel·la a la consciència que 

tothom està implicat perquè els residus que es generen s’han de reduir i separar adequadament per a 

facilitar-ne la seva recuperació. Com a eina complementària a la campanya, es posa en marxa també 

el calculador de residus que permet calcular quants residus genera cadascú i un altre web anomenada 

“vull reciclar” per a informar-se sobre com separar els residus i que se’n fa de cadascun d’ells, així com 

consells pràctics per reduir-los. 

 

Figura 1.14 Campanya Els nostres residus, la nostra responsabilitat.  

- Campanya reciclar residus ens fa viure. 

"Reciclar residus ens fa viure" és una campanya molt visual, en línia amb "l'orgànica al marró" i l'orgànica 

al compostador", que utilitza fotografies reals de residus. S'han creat materials específics per a envasos 

(envasos lleugers, paper i cartró i vidre), residus d'aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors i 

prevenció. 

 

Figura 1.15 Campanya reciclar residus ens fa viure. 

CAMPANYA PORTA A PORTA  

Grup de més de 80 municipis que han implantat, totalment o parcial, un sistema de recollida selectiva 

porta a porta. Tenint en compte que en alguns municipis s’ha implantat parcialment el sistema porta a 

porta, s’estima en més de 250.000 habitants a tot Catalunya el nombre de persones que disposen 

d’aquest servei de municipis de Catalunya. 

Per tal que el model porta a porta funcioni correctament, com a mínim, cal que es faci la recollida 

selectiva porta a porta de la FORM i de la Resta (o, alternativament, de la FIRM). 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA (DIBA) 

L'Oficina de Sensibilització, Participació i Divulgació ambiental ofereix suport tècnic i ajut econòmic als 

ajuntaments de la província de Barcelona perquè desenvolupin tasques d'informació, divulgació i 

educació ambiental. Les accions tenen per objectiu potenciar la sensibilització de la població i 

incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals. 

o Produeix exposicions de temàtica ambiental i les cedeix als ajuntaments, institucions i 

entitats. 

o Dóna assessorament i ofereix ajut econòmic per a l'organització de campanyes i activitats de 

sensibilització. 

o Participa en la planificació d'equipaments d'educació ambiental. 

o Elabora guies de recursos de divulgació ambiental. 

o Assessora en el desenvolupament de plans de comunicació ambiental i de participació 

ciutadana. 

o Dissenya plans de formació ambiental sobre temàtiques diverses. Les activitats formatives 

es dirigeixen a regidors i a tècnics municipals i tenen l'objectiu d'oferir als ajuntaments eines 

per desenvolupar d'una forma més eficaç i rigorosa les seves polítiques de sostenibilitat. 

o Coordina i impulsa l'espai d'intercanvi i de creació de sinèrgies de la Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat: una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis 

troben un marc adequat per debatre els seus problemes, inquietuds, necessitats i 

experiències, i per promoure projectes d'interès comú. 

- Distribució de contenidors (DIBA) 

Adquisició i distribució de contenidors entre els ens locals de la província. Les peticions de contenidors 

van augmentant a mesura que es van introduint i diferenciant fraccions de recollida en els municipis. En 

l'adquisició de contenidors a part del preu també es planteja la qualitat ambiental del contenidor. 

Mapa dels municipis de la província on s'han distribuït contenidors en el període 2004-2007 (Figura 

1.16). Nota: No inclou les entitats supramunicipals, només ajuntaments.  
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Figura 1.16 Relació aproximada dels contenidors que s'han distribuït entre els ajuntaments els últims 3 anys. 

Taula 1.7 Contenidors que s'han distribuït entre els municipis ens els anys 2004-2006 

Anys  2004 2005 2006 

Vidre 467 284 251 

Envasos 18 1.092 318 

Paper i Cartró 244 700 260 

Multiproducte 99 - 39 

Rebuig  915 971 949 

Matèria Orgànica 1.640 9.561 640 

Compostadors 197 12 127 

Piles 62 - - 

Total  3.642 12.620 2.584 

 

CASTELLDEFELS  

- Campanya per promocionar l'autocompostatge. 

Una campanya amb l'eslògan 'Fes-ho tu mateix!' vol conscienciar als ciutadans de la importància de 

transformar les restes orgàniques en adob per las plantes. La campanya incentiva als participants amb 

una bonificació del 95% en l'Ecotaxa de residus de jardineria a partir del 2012 i amb un compostador per 

aprendre a fer adob casolà. Aquesta primera campanya és només pels barris del litoral: la Pineda, 

Lluminetes i el Baixador. 

Entre el 14 i 20 de desembre està prevista la realització d'uns tallers dintre de la campanya per 

promocionar la creació de compost casolà impartits per part de compostadors a totes les persones 

interessades. Les inscripcions per aquests tallers es poden fer entre el 1 i el 13 de desembre a de l'OAC 

de l'Ajuntament (plaça de l'Església, nº 1). 
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El compostatge casolà permet reciclar les restes orgàniques de la cuina i el jardí al mateix lloc on es 

produeixen amb un compostador. El resultat d'aquest reciclatge és un adob orgànic 100% natural 

anomenat “compost”. El 40% dels residus diaris d'una persona són matèria orgànica. Les deixalles no 

fan mal olor, les restes es transformen en humus com passa al bosc, per tant l' olor és la característica 

de la terra humida. Generem adob en funció de la quantitat de restes aportades, i el seu pes i volum es 

redueix en un 80%. 

La creació d'autocompostatge a casa és una pràctica molt estesa als països avançats, ja fa temps que a 

Castelldefels es promociona, i després d'uns anys de proves pilot amb èxit demostrat, ara s'inicia una 

campanya per implicar als veïns i veïnes de Castelldefels i fer un desplegament massiu d'aquest sistema 

de reciclatge en origen. Cada tona de restes vegetals que es transforma en adob dins les cases ajuda a 

estalviar molts recursos a nivell municipal i sobretot a nivell individual a les famílies que obtenen els 

millors avantatges. 

"Sóc del parer que actuacions com aquesta que hem engegat de la campanya de compostatge, en la qual participem 

l'administració publica i el sector privat, beneficien molt la nostra ciutat i la sostenibilitat del nostre entorn més 

immediat. Per tant, treballarem des de l'Àrea en aquesta línia de col·laboració perquè pensem que és el millor per a 

Castelldefels", ha afirmat el regidor de Polítiques d'Estalvi i Sostenibilitat, Albert Sàenz (CiU). 

AVANTATGES  

Redueix la quantitat de contenidors al carrer. 

Redueix la contaminació i la dimensió de les 

instal·lacions de tractament de residus. 

No necessita energia per funcionar. 

No té despeses de manteniment. 

Estalvi en bosses d'escombraries per restes 

vegetals. 

Estalvi en sacs de terra i fertilitzants sintètics. 

Estalvi entre un 15% i un 50% d'aigua de reg 

perquè el compost reté la humitat al terra. 

Redueix el trànsit de camions, el seu soroll i la 

seva contaminació.  

1.5 Enquestes prèvies a la realització del TFC sobr e la recollida selectiva de 

residus al PMT. 

La primera enquesta ens diu el grau d’intencionalitat i la segona com estan participant actualment i un 

cop amb el projecte en marxa. L’enquesta final serà per tancar totes dues, ja que es demanarà 

informació sobre hàbits etc. 

ENQUESTA INICIAL PRÈVIA AL PROJECTE 

A la primavera de 2011 s’organitzà la primera campanya de sensibilització al menjador, on es va informar 

a la comunitat per correu electrònic de la seva posta en marxa, juntament amb una enquesta sondeig per 

veure l’opinió, el grau de coneixement i d’implicació de la comunitat respecte a la separació dels residus. 

L’enquesta es va fer via web en un qüestionari ancorat a la web del projecte. 
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Els resultats de l’enquesta inicial mostren la percepció sobre l’entorn dels residus i del medi ambient i 

l’actitud davant la possible instauració d’un projecte de recollida selectiva. Aquestes enquestes es van 

enviar per mail, de manera que les persones que les van respondre podien ser o no usuaris del 

menjador. La participació en aquest sondeig va ser de 95 persones. Es va optar per realitzar una 

enquesta breu per facilitar la intenció de resposta, ja que es va considerar que si era massa extensa 

podria afectar en la voluntat de participar-hi. En el cos del missatge s’explicava breument quin era el 

projecte que s’estava duent a terme i els seus objectius. 

Les preguntes formulades a l’enquesta amb les seves respostes van ser les següents: 

1) Saps que al PMT-Campus UPC del Baix Llobregat s'està desenvolupant un sistema de recollida 

selectiva i de valorització de la fracció orgànica generada al menjador del Campus per a fer 

compostatge?  

 

Figura 1.17 Coneixement del sistema de recollida selectiva i valorització de la fracció orgànica desenvolupat al 

menjador del Campus. 

En el moment en que es va fer l’enquesta, malgrat existir contenidors de recollida selectiva per a 

l’orgànica i haver distribuït informació en cartells i via web, no es va aconseguir inicialment captar la 

atenció de la comunitat, ja que un 74% dels enquestats desconeixia que s’estava realitzant aquesta 

activitat. Aquest resultat va ser indicatiu de que calia desenvolupar altres sistemes de difusió. 

2) Et sembla necessari aquest tipus de projectes al teu Campus? (Figura 1.18) 

 

Figura 1.18 Opinió sobre la necessitat d’instaurar projecetes de recollida selectiva al campus. 

Amb aquesta pregunta es pretenia valorar l’interès que tenia per als membres de la comunitat la 

possibilitat de disposar d’un projecte que contribuís a una millora mediambiental en el Campus, i en 

especial en relació a la recollida selectiva, que fins el moment no era una pràctica especialment estesa. 

26%

74%

Sí No

95%

1%
4%

Sí

No
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Malgrat desconèixer que hi havia un projecte, segons l’anterior pregunta, en aquest cas el 95% dels 

enquestats es favorable a la incorporació de l’activitat. 

3) Estaries interessat/ada en participar en aquest projecte? (Figura 1.19) 

 

Figura 1.19 Interés en la participació del projecte 

 

La predisposició de les persones enquestades va resultar majorment positiva a contribuir en l’èxit del 

projecte. Potser la formulació d’aquesta pregunta no va ser prou adequada o específica, ja que sembla 

ser que algunes persones van entendre que se’ls hi demanava ajut més enllà de facilitar la segregació de 

residus o el recolzament en l’activitat. 

En qualsevol cas, es troba satisfactori que tres quarts dels enquestats hi estiguessin interessats. 

Si has contestat "Si" a la pregunta anterior. Activitats sobre les que m'agradaria actuar: (Figura 1.20) 

 

Figura 1.20 Representació d’activitats sobre les que m’agradaria actuar . 

Aquesta pregunta matisa l’anterior, però podia ser multiresposta, de manera que les 73 persones que 

van respondre que sí a la pregunta anterior aquí van generar un total de 105 respostes. La predisposició 

principal va passar per tenir un compromís per separar els residus, que de fet ja es considera una 

resposta prou interessant, i un 21% de les respostes van manifestar interès en seguir el procés de 

compostatge. Tan sols un 10% de les respostes es dirigien a altres alternatives. 

4) La meva contribució en la recollida selectiva dels residus municipals és: 

77%

23%

Sí No

59%

21%

10%

7%

3%

Fent la separació dels meus

residus

Seguiment i valorització del

procés de compostatge

Accions de sensibilització del

col·lectiu del Campus

No ho sé

Altres
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Figura 1.21 Contribució en la recollida selectiva dels residus municipals 

Respecte els hàbits vers la recollida selectiva dels residus cal destacar que un elevat percentatge dels 

enquestats (55%) declara separar totes les fraccions en origen a la seva llar i anar a la deixalleria amb 

freqüència, la qual cosa indicaria un elevat grau de compromís. 

D’altra banda, encara hi ha un petit percentatge que lliga el fet de separar la brossa amb la disponibilitat 

de temps. 

Apart de les preguntes que es podien resoldre de manera directa, també es va deixar opció a donar 

respostes obertes, comentaris o suggerències. En general, aquestes respostes obertes van contribuir a 

donar idees i recolzament sobre les activitats que es podien dur a terme. Els resultats es poden llegir a al 

final d’aquest document. 

En relació a les respostes obtingudes en aquesta enquesta inicial, es pot comentar que possiblement la 

major part de les persones que van optar per respondre voluntàriament l’enquesta estan sensibilitzades 

amb el tema de residus, i per això els resultats són majorment positius i participatius. D’altra banda, 

doncs, cal tenir en compte que hi va haver una baixa participació de la comunitat, que si hagués estat 

superior possiblement hauria fet variar els resultats obtinguts. 

SEGONA ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ 

A l’hivern 2011-2012 es va realitzar una segona enquesta en la qual es pretenia valorar el grau de 

coneixement i de participació dels usuaris del menjador en el projecte un cop implantats els nous punts 

de recollida i després de fer la campanya “Cara a Cara”. Per a realitzar-la es va fer en suport paper i 

diferents membres participants del projecte (principalment estudiants-becaris) van entrevistar als usuaris 

personalment per assegurar la resposta. En aquesta ocasió es van controlar altres aspectes com el sexe, 

el col·lectiu i l’edifici de l’usuari. 

Quant el col·lectiu es va dividir entre PDI, PAS, estudiants, investigadors i altres, on en aquest últim grup 

podien entrar usuaris temporals del campus (obrers de construcció, personal d’empreses properes al 

campus, etc.). Per edifici/empresa es va separar en ESAB, EETAC, UTG, ICFO, IRIS i altres. 

Es pot considerar que els resultats obtinguts corresponen a la percepció o sensibilitat dels usuaris ja 

“entrenats” en la recollida selectiva. Mentre que l’enquesta anterior podia incloure persones que no fossin 

usuàries, en aquest cas cal recordar que es va enquestar personalment i no via web o mail. En total es 

van obtenir un total de 167 respostes. 
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D’aquestes respostes es pot destacar que la participació per sexes ha estat de 94 homes i 72 dones, 

mentre que per col·lectiu s’han comptat 19 PDI (7 de l’ESAB i 10 de l’EETAC), 38 PAS, 85 estudiants (68 

de l’ESAB i 16 de l’EETAC) i 6 investigadors.  Quant a edificis, 90 respostes van ser de l’ESAB, 32 de 

l’EETAC, 24 del CBL i 16 de l’ICFO; la participació de l’empresa IRIS ha estat només d’1 persona i 

d’altres edificis 3, per la qual cosa els resultats no es poden considerar representatius de llurs col·lectius. 

Els percentatges per cada resposta es presenten a continuació. 

1) Quan dines al Campus, separes les restes del dinar als cubells corresponents? 

   

Figura 1.22 Hàbits de recollida selectiva al menjador del campus, una vegada acabat de dinar. 

En relació a la voluntat de separació, es pot considerar que la major part diuen fer-ho sempre, a igualtat 

entre sexes, mentre que per col·lectiu, el nombre d’estudiants que ho fan sempre sembla lleugerament 

inferior al PDI i PAS. Respecte la classificació per edificis, les persones de l’ESAB que declaren separar 

sempre els residus supera el 80% mentre que a l’EETAC es troba per sota del 70%. A l’edifici de la UTG, 

constituït principalment pel col·lectiu PAS, una mica més del 60% ho fa sempre. En el cas de l’ICFO són 

16 persones les que van respondre i que separen al 100%. 

 

2) Trobes pràctic el sistema de recollida implantat actualment? 

   

Figura 1.23 Opinió respecte el sistema de recollida instaurat actualment al campus. 

En general, el sistema implantat es trobat com pràctic encara que part dels enquestats indiquen que 

caldria millorar-lo. En aquest sentit, els estudiants i el PAS semblen ser els més crítics amb el sistema, 

amb un percentatge més elevat d’enquestats que pensen que s’ha de millorar o que el sistema no és 

adequat. Per edificis, l’ESAB sembla el més crític, possiblement per una major proximitat al projecte i pel 

coneixement de la temàtica, més proper als continguts impartits en els seus ensenyaments. 

 

3) Conec la campanya de recollida selectiva que s'està duent al bar. 
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Figura 1.24 Coneixement  de la campanya de recollida selectiva produida al Bar-Restaurant. 

Malgrat tot el desplegament de la campanya i el temps que es porta fent, encara hi ha 17 persones que 

desconeixen la finalitat del projecte. Per sexes, el grup de dones diuen ser més coneixedores del 

projecte (sumant les categories “suficient” i “molt”). Per col·lectiu, totes les classes superen el 50% de 

coneixement encara que en diferent grau; els PAS semblen força informats mentre que els grups 

investigadors i altres són qui menys ho coneixen. Per edificis, deixant de banda els grups IRIS i altres, 

presenten patrons semblants, on majorment es coneix. 

4) He vist els cartells de difusió de la campanya 

   

Figura 1.25 Visualització dels cartells de difució de la campanya (Sexe, Col·lectiu i Edifici). 

La visibilitat dels cartells i altres vies de difusió semblen més atractius per a les dones que per als homes, 

els quals declaren en un 20% no haver-los vist. La distribució per col·lectiu indica patrons força similars, 

a partir dels quals es podria dir que la gent els ha vist però potser, en general, no s’han detingut a mirar-

los. Comportament similar s’observa per edificis encara que en el cas de l’ICFO, un percentatge proper al 

60% diu no haver-los vist. 

5) Tinc clar què va a cada cubell 

   

Figura 1.26 Coneixements de separació respecte Sexe, Col·lectiu i Edifici. 

Respecte on col·locar cada residu, al voltant d’un 70% ho té molt clar i menys del 10% té dubtes encara. 

Un 80% del grup d’estudiants reconeix saber perfectament on van, mentre que per a PDI i PAS aquest 

valor es situa vora el 50% i vora un 40% considera que ho coneix suficientment, mentre que un 10% 

declara tenir dubtes raonables. En el cas de l’ESAB és on es té més clar seguit de l’EETAC i el CBL; de 

les 16 persones del ICFO, el 80% sap perfectament fer la recollida selectiva al menjador. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gens Poc Suficient Molt Gens Poc Suficient Molt

Dona Home

%
per sexes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

PDI PAS Estudiant Investigador Altres

%

per col·lectiu

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

S
u

fi
ci

e
n

t

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

ESAB EETAC CBL ICFO IRIS Altres

%

per edifici

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gens Poc Suficient Molt Gens Poc Suficient Molt

Dona Home

%

per sexe

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

PDI PAS Estudiant Investigador Altres

%

per col·lectiu

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

G
e

n
s

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

ESAB EETAC CBL ICFO IRIS Altres

%

per edifici

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Poc Suficient Molt Poc Suficient Molt

Dona Home

%

per sexe

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

P
o

c

M
o

lt

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

PDI PAS Estudiant Investigador Altres

%

per col·lectiu

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

P
o

c

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

M
o

lt

S
u

fi
ci

e
n

t

M
o

lt

ESAB EETAC CBL ICFO IRIS Altres

%

per edifici



INTRODUCCIÓ 

 
Campanya de sensibilització ambiental per a la promoció i millora de la recollida selectiva de residus al Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT-UPC) 

46 

  



OBJECTIUS 

 
Campanya de sensibilització ambiental per a la promoció i millora de la recollida selectiva de residus al Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT-UPC) 

47 

2 OBJECTIUS 

L’objectiu general del present Treball Final de Carrera és realitzar una campanya de sensibilització 

ambiental per a la promoció i millora de la recollida selectiva de residus al Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT-UPC). 

Aquest objectiu general es desglossa en els següents objectius específics: 

- Elaborar material de difusió per promoure i millorar la recollida selectiva de residus al PMT. 

- Descriure la dotació i distribució de contenidors de recollida selectiva de residus existent en el PMT i 

fer propostes per a la seva millora.  

- Implementar la recollida selectiva de fracció orgànica, envasos lleugers i vidre en el bar-restaurant 

del PMT.  

- Dur a terme una campanya “Cara a Cara” per posar en marxa la recollida selectiva de la fracció 

orgànica i millorar la d’envasos lleugers i vidre en el bar-restaurant del PMT i avaluar els efectes de 

la seva realització. 

- Realitzar una enquesta per tal d’avaluar el grau de conscienciació ambiental dels usuaris del Parc 

Mediterrani de la Tecnologia (PMT), amb especial èmfasi en els comportaments i hàbits relatius a la 

generació i reciclatge de residus, però també altres aspectes relacionats amb l’alimentació i la vida 

saludable. Així mateix es pretén avaluar el grau de coneixement que tenen els usuaris del PMT del 

projecte Llavor i de la campanya “cara a cara” per la separació de residus al menjador del campus.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Recopilació d’informació sobre els residus al P MT  

3.1.1 Recompte de contenidors de recollida de resid us municipals als edificis i al 

recinte del PMT (contenidors de carrer) 

Per conèixer l’estat de la recollida selectiva es realitzarà un recompte dels diferents tipus de contenidor 

per a residus municipals i nombre en que es troben en els edificis del PMT. Per altra banda, també es 

comptabilitzaran els contenidors de carrer que permeten allotjar els residus dels contenidors de interior. 

Els tipus de residus considerats en aquest apartat són el paper (contenidor blau), el vidre (contenidor 

verd), els envasos (contenidor groc), el rebuig (contenidor gris) i la fracció orgànica (contenidor marró).  

Especial menció es realitzarà sobre la presència de la recollida selectiva en la zona de menjador. 

Per a realitzar aquesta tasca es visitarà cadascun dels edificis i s’identificaran el nombre, capacitat i tipus 

de cada contenidor així com el nombre de persones adscrites. Els resultats es podran relacionar amb el 

nombre d’usuaris de cada edifici. 

3.1.2 Altres residus recollits selectivament 

Donada la naturalesa dels estudis que es realitzen en les escoles del campus (Escola Superior 

d’Agricultura de Barcelona- ESAB- i a Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de 

Castelldefels- EETAC-) i a les activitats de recerca fetes en els diferents edificis del PMT, s’ha considerat 

convenient també estudiar els tipus de residus específics i el seu sistema de recollida, especialment en 

els laboratoris. Entre ells s’inclouran els de piles, tòner, productes químics, olis vegetals, elèctrics i 

electrònics, etc. 

També dins aquest apartat es tindran en compte aquells tipus de residus municipals especials, que 

normalment son duts a la deixalleria, i que no es poden recollir per cap dels contenidors esmentats en 

l’apartat 3.1.1.  

Aquesta tasca es realitzarà mitjançant la visita a cadascun dels edificis per conèixer la via específica de 

recollida. 

3.1.3 Identificació dels circuits actuals  

Per a cadascun dels residus generats al PMT es determinaran els circuits existents per a la recollida 

selectiva en els diferents edificis i en els carrers i quins circuits de sortida del PMT té cada tipologia de 

residus.  

3.2 Elaboració de material de difusió 

De cara actuar sobre la sensibilització mediambiental, i especialment pel que fa a la generació de residus 

i la promoció del seu reciclatge, s’elaborarà material per a ser distribuït pels diferent edificis i més 

específicament en l’edifici Campus (D7), on es troba el bar/menjador. Entre aquest documents es preveu 

elaborar cartells, pòsters informatius i una presentació en format electrònic per projectar a les pantalles 
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d’informació de cada edifici explicant de manera breu els objectius del projecte. També es dissenyarà i 

implementarà una pàgina web entorn el projecte Llavor posat en marxa al PMT. 

3.2.1 Campanya “Cara a Cara” 

La recollida selectiva de la fracció orgànica s’ha observat que, en general, és la que presenta més baixa 

participació per part de la ciutadania. Amb l’objectiu de reduir aquest efecte sobre la recollida d’aquesta 

fracció en el bar, es preveu realitzar una campanya intensiva per la seva promoció, anomenada “Cara a 

Cara”. 

Aquesta activitat es durà a terme durant l’hora de dinar mitjançant la informació als usuaris sobre com 

efectuar la recollida de la manera més eficient. La informació i ajuda als usuaris del menjador serà feta 

per estudiants becaris sota la coordinació dels professors responsables del projecte Llavor. 

Paral·lelament al desenvolupament d’aquesta campanya cada dia, en finalitzar l’horari del menjador, es 

quantificarà la massa de fracció orgànica, envasos lleugers i vidre generat i el nombre d’usuaris que han 

menjat aquell dia per tal de determinar les ràtios de generació per càpita i l’evolució de la generació 

abans durant i desprès de la campanya. La fracció orgànica generada diàriament es portarà a la zona de 

compostatge pilot de l’ESAB per tractar-la “in situ”. 

3.3 Enquesta 

3.3.1 Elaboració i disseny del qüestionari. 

L’objectiu de l’enquesta és avaluar el grau de conscienciació ambiental dels usuaris del Parc Mediterrani 

de la Tecnologia (PMT), amb especial èmfasi en els comportaments i hàbits relatius a la generació i 

reciclatge de residus, però també altres aspectes relacionats amb l’alimentació i la salut. Així mateix es 

pretén avaluar el grau de coneixement que tenen els usuaris del PMT del projecte Llavor i de la 

campanya cara a cara per la separació de residus al menjador del campus. 

La metodologia emprada per aquest estudi, (África Borges del Rosal, 2007) es basa en l'obtenció de 

dades mitjançant un sondeig quantitatiu realitzat en el Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) en el 

marc d’una campanya de sensibilització per promoure la separació en origen dels residus orgànics i de la 

resta de fraccions valoritzables. El qüestionari de l’enquesta es redactarà mitjançant diferents reunions 

entre els estudiants i els tutors d’aquest TFC per tal de formular un qüestionari amb les millors 

prestacions possibles. Una vegada triats els ítems que els estudiants i els tutors creguin més oportuns 

per tal d’aconseguir la màxima informació possible, es farà una posterior selecció i reformulació de les 

propostes amb la col·laboració del professor Zein Kallas, expert en l’àmbit del disseny i anàlisi 

d’enquestes. 

Una vegada escollits i formulats els ítems més rellevants, es van agrupar per preguntes que contenen 

blocs temàtics, resultant un total de 133 ítems agrupats en 26 preguntes. La quasi totalitat de les 

preguntes del qüestionari són de resposta tancada, tot i que en algunes d’elles s’hi inclou una resposta 

oberta. Pel que fa a les de resposta tancada una petita part són di o tricotòmiques però la majoria són 

d’opció múltiple amb resposta múltiple. 
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Posteriorment es va determinar el sistema de valoració més adequada per a cadascuna de les preguntes 

o blocs d’ítems. L’escala de valoració més emprada ha estat la de 0 a 10, amb formats diferents segons 

pregunta: mai ho faig/sempre ho faig (preguntes 2, 3, 6 i 18), gens d’acord/molt d’acord (preguntes 4 i 

14). Per la pregunta 1 s’estableix una valoració per repartiment percentual. La valoració de la pregunta 5, 

referent als dies de la setmana al campus, fou de 0 a 5. Els ítems de les preguntes 6, 8 i 17 es valoren 

amb dues alternatives (Si/No per la 6 i la 8; insuficient/suficient o adequat/millorable per la 17). Els que 

fan referència al projecte Llavor (preguntes 9 a 12) i la pregunta 13 es valoren en Si/No/No ho sé, 

emprant-se també 3 alternatives de valoració  en la pregunta 15. La pregunta 16 és d’encasellament 

simple, sistema de valoració que també s’utilitza en les preguntes del final del qüestionari que són de 

definició del perfil de l’enquestat, excepció feta de la 19 i la 20 que fan referència al lloc de residència i a 

l’edat que són obertes. També s’han inclòs alternatives obertes en les preguntes 7 i 16. 

El qüestionari confeccionat sota les anteriors premisses es va considerar com a qüestionari pilot i, per tal 

de comprovar la seva llegibilitat, especialment pel que fa a la redacció dels enunciats i les afirmacions, 

idoneïtat dels encasellaments, comprensió de les escales de valoració, etc., es va fer una prova pilot  de 

validació. Per la seva realització es van editar i repartir 50 qüestionaris pilot entre usuaris identificats del 

PMT. Posteriorment, es van recollir personalment els qüestionaris pilot, per tal de detectar totes aquelles 

dificultats d’interpretació existents i/o que podrien donar lloc a confusió. 

Esmenats els aspectes identificats com a millorables en la prova pilot, es va procedir a l’edició del 

qüestionari definitiu. A la capçalera del qüestionari hi ha la data i nº de qüestionari, la petició de 

col·laboració a l’enquestat i les instruccions per a la seva complementació. A continuació s’hi troba la 

informació cercada, desglossada en 18 preguntes temàtiques. Posteriorment s’hi inclouen les dades 

d’identificació de l’enquestat i diverses dades de classificació relacionades amb característiques generals 

de l’enquestat i la seva vinculació al Campus/PMT (preguntes 19 a 26). Per finalitzar s’hi inclou un camp 

d’observacions obert. El format del qüestionari definitiu en català, castellà i anglès es presenta com a 

annex al present TFC. 

Aquesta consisteix en vint-i-sis preguntes de caràcter personal i directe. Les preguntes que fan 

referència a determinar el grau de sensibilització ambiental (de la 1 a la 18) es divideixen en vuit apartats 

temàtics, repartits de la següent forma: el primer de tots són hàbits quotidians, es a dir, aquells hàbits 

que acostumes a fer generalment en llocs com per exemple en el propi domicili (preguntes 1-4); en 

segon lloc els hàbits en el Campus del Baix Llobregat (CBL), que són hàbits que es realitzen en les 

instal·lacions del CBL (preguntes 5-7). El tercer apartat fa referència la dotació de contenidors de 

recollida selectiva al lloc de treball/estudi (pregunta 8). El quart apartat, engloba tot allò vinculat sobre el 

coneixement del Projecte Llavor (preguntes 9-12). El cinquè apartat aprofundeix sobre la campanya 

“Cara a Cara” fent referència a l’opinió sobre aquesta en el moment en que es va realitzar i la seva 

posterior utilitat (preguntes 13-15). Al sisè apartat fa referència quan dines al Bar-Restaurant, en quin 

espai ho fas (pregunta 16). Al setè apart a la valoració de l’espai on dina habitualment respecte el 

número de contenidors i la seva distribució (pregunta 17). El vuitè apartat es dedica a valorar els estils de 

vida (pregunta 18). La resta de preguntes (19-26) són de filiació del enquestat i cerquen informació 

relativa al lloc del PMT on desenvolupen la seva activitat, quina activitat hi fan i altres dades com són el 
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nivell d’estudi i la renta familiar mensual. La posada en circulació de les enquestes o treball de camp com 

s’ha dit anteriorment va ser personal i directe per tal de fer un seguiment curós dels usuaris enquestats i 

de l’edifici al qual pertanyien. 

3.3.2 Mostreig 

El tipus de mostreig realitzat per els usuaris del campus del baix Llobregat (CBL) ha estat a probabilístic. 

Primerament es va seleccionar una llista molt completa dels usuaris que conformen el campus i la divisió 

en cada edifici. La informació requerida per al càlcul mostral i l'estratificació de la mostra, s'ha obtingut a 

partir de diferents fonts d’informació. 

En el cas del número d’usuaris de les dues escoles (ESAB i EETAC) , tant PDI, PAS i Estudiants, les 

dades van ser proporcionades pel delegat del CBL. Les dades corresponents al número d’usuaris de la 

resta d’edificis com són l’ICFO, CTTC, CIMNE, Edifici Campus (Bar-Restaurant, Biblioteca), RESA i 

Edifici B6 es van obtenir mitjançant una recerca visitant totes les pagines webs d’aquestes entitats i 

desprès comprovant aquestes dades amb la responsable de seguretat del CBL, la Sra. Teresa San Jose. 

En les altres empreses que no disposaven de pàgina web com poden ser el grup Soteras, Imatge, la 

empresa de seguretat, etc..., es va fer una recerca preguntant al responsable de cada empresa al 

campus. 

Un cop realitzades aquestes llistes que indiquen la grandària de la població, es va determinar la 

grandària mostral mitjançant el programa Sample Size Calculator que es presenta com un software de 

servei públic i sistema creatiu d’investigació. S’ha utilitzat per a determinar el número de persones que es 

necessiten per a realitzar l'enquesta amb la finalitat d'obtenir resultats que reflecteixin la població objectiu 

amb la màxima precisió possible. Abans d'utilitzar la calculadora de grandària de la mostra es van fixar 

l’interval de confiança (5%) i el nivell de confiança (95%), (Figura 3.1). 

El nivell de confiança del 95% significa que pot estar 95% segur, es a dir si repetim l’assaig durant 100 

vegades el 95% d’aquestes donarà el mateix resultat. Una resposta es troba dins d’aquest interval. La 

majoria dels investigadors utilitzen un nivell de confiança del 95%. 

 

Figura 3.1 Dotació d’enquestes per realitzar 

Els estadístics anteriors indiquen que si la població total del campus és de 2562 usuaris. El número 

d’enquestes a realitzar es de 334, establint un nivell de confiança del 95%. 
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 La Taula 3.1 mostra la fitxa tècnica del qüestionari: 

Taula 3.1 Fitxa tècnica dels qüestionaris 

Mostreig 

Població  Usuaris del Campus del baix Llobregat 

Filtre Lloc on treballa o estudia 

Disseny de la mostra Situació laboral, Edifici campus, sexe  

Grandària  334 

Error 95% (k=1.96) 

Mesura de Control Qüestionaris pilot (50 qüestionaris) 

Data Maig, Juny, Juliol 

Per assegurar la representativitat de la mostra s’ha realitzat un repartiment dels qüestionaris de manera 

proporcional a la població de cada edifici. A més de separar els usuaris del campus mitjançant els 

edificis, en escoles com l’ESAB i l’EETAC  s’ha dividit la població en Estudiants, PDI o PAS. La 

distribució dels usuaris totals i del nº de qüestionaris repartits i realitzats per edificis es presenta a la 

Taula 3.2. 

Taula 3.2 Dotació d’usuaris per edifici del campus del baix Llobregat. 

Edifici B6  IdeG 

Lloc de treball IdeG Thrombotargets IRIS Total 
Nº Persones 27 8 41 76 

% Usuaris PMT 1,05% 0,31% 1,59% 2,95% 
Nº enquestes 

teòric 3,5 1,04 5,33  

Nº Enquestes 4 2 6 12 
Nº Enquestes 

realitzades 4 2 6 12 

Edifici B1 B2 ICFO 

Lloc de treball ICFO Total 
Nº Persones 252 35 

% Usuaris PMT 1,17 1,17 
Nº enquestes 

teòric 27 27 

Nº Enquestes 27 27 
Nº Enquestes 

realitzades 16 16 

EDIFCI B4 CTTC 

Lloc de 
treball Direcció Recerca i 

desenvolupament Administració 
Serveis 

 
Visitants 

 
Total 

Nº Persones 4 8 14 5 34 111 
% Usuaris 

PMT 0,16% 3,42% 0,54% 0,19% 1,32% 4,31% 

Nº enquestes 
teòric 0,52 11 1,82 0,65  14 

Nº Enquestes 1 12 2 1  16 
Nº Enquestes 

realitzades 1 12 2 1  16 
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EDIFICI C3 UPC- CIMNE 

Lloc de treball  CIMNE Total  

Nº Persones  30 30 

% Usuaris PMT  1,17 1,17 

N’enquestes 

teòric 
3,90 3,90 

Nº Enquestes  4 4 

Nº Enquestes 

realitzades 
4 4 

EDIFICI C4 EPSC 

Lloc de treball/Estudi I2CAT 
ETTAC 

Total 
Estudiants PDI 

Nº Persones  14 1051 150 1215 

% Usuaris PMT  0,55% 41,02% 5,85% 47,42% 

N’enquestes teòric  1,83 137,43 19,61 159 

Nº Enquestes  2 138 20 160 

Nº Enquestes realitzades  2 138 20 160 

EDIFICI D4 ESAB 

Lloc de treball/Estudi  CREDA 
ESAB 

Total 
Estudiants PDI 

Nº Persones 17 530 70 600 

% Usuaris PMT 0,66% 19,83% 2,73% 23,22% 

N’enquestes teòric 2,22 66,42 9,15 159 

Nº Enquestes 3 67 10 85 

Nº Enquestes realitzades 3 77 10 90 

Residencia (RESA) 

Lloc de treball/Estudi  Personal UPC Personal extern Total 

Nº Persones 164 6 170 

% Usuaris PMT 0,23 6,40 6,64 

N’enquestes teòric 0,78 21,44 22,23 

Nº Enquestes 1 22 23 

Nº Enquestes realitzades 5 26 31 

EDIFICI campus (Biblioteca-Bar Restaurant) 

Lloc de 

treball  
PAS UTG SOTERAS Seguretat ISS neteja Altres Total 

Nº Persones 104 8 10 23 7 153 

% Usuaris PMT 4,06 0,31 0,39 0,90 0,31  

N’enquestes 

teòric 
13,60 1,05 1,31 3,01 0,92  

Nº Enquestes 14 2 2 3 1 23 

Nº Enquestes 

realitzades 
14 2 2 3 1 23 

Com a resum es presenta una taula sintètica (Taula 3.3) on s’indiquen el número d’enquestes realitzades 

i el número d’enquestats que formen part dels grups establerts per a l’anàlisi segmentada dels resultats: 

Col·lectius (3:Estudiants, PDI i PAS i Altres) i Edifici on estudien/treballen (3: EETAC, ESAB i Altres). 
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Taula 3.3 Taula sintètica de segmentació de Col·lectius i Edificis  

 Edificis  Total  

EETAC ESAB Altres  

Col·lectiu  Estudiants  158 84 15 257 

PDI 25 12 15 52 

PAS i Altres  3 3 36 42 

Total  186 99 66 351 
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3.3.3 Anàlisi de l’enquesta i presentació de result ats 

Per tal de conèixer l’opinió dels enquestats sobre els ítems proposats en les diferents preguntes del 

qüestionari s’han analitzat les valoracions fetes pels usuaris del campus en els 6 apartats descrits 

anteriorment. Per a l’anàlisi de la major part de les respostes s’han tractat conjuntament tots els ítems 

d’una mateixa pregunta o, si el nombre d’ítems era molt elevat s’han fet diversos grups d’ítems que 

valoressin aspectes complementaris i/o homogenis. En la secció de resultats de l’enquesta s’indiquen els 

ítems que es tracten de forma conjunta per a cadascun dels apartats i preguntes.  

Per a l’anàlisi de totes les respostes del qüestionari s’ha calculat la valoració mitjana de cadascun dels 

ítems. Per a les preguntes que s’han considerat de més rellevància per l’objectiu de l’enquesta s’ha fet 

l’anàlisi de la variància (ANOVA) per determinar si el factor analitzat influïa significativament en les 

valoracions. Quan l’anàlisi de la variància ha resultat significatiu i el nombre d’opcions o valoracions 

analitzades era superior a dos, s’ha realitzat la prova de separació de mitjanes pel mètode de Tuckey per 

tal determinar si existien diferències significatives entre les valoracions de les diferents opcions.  

Per a determinades preguntes o grups d’ítems d’especial interès, s’ha fet una anàlisi segmentada de les 

valoracions, establint 2 tipus de segments: edifici on estudia/treballa l’enquestat (ESAB, EETAC i altres) 

o col·lectiu al qual pertany l’enquestat (Estudiant, Personal Docent o Investigador-PDI, i Personal de 

Serveis i Administració-PAS +Altres). 

Quan s’ha fet tractament estadístic de les dades (ANOVA i test de Tuckey) s’ha establert un nivell de 

significació del 5%. Per a l’anàlisi estadística s’ha utilitzat el programa SPSS (IBM). 

Els resultats obtinguts es presenten en forma de figures, majoritàriament en forma d’histogrames de 

barres, indicant en el cos de cada barra/opció la mitjana de la valoració i, en el cas que s’hagi fet 

tractament estadístic d’ANOVA i separació de mitjanes al damunt de la barra si ha escrit una(es) 

lletra(es) per indicar si les diferències entre les opcions analitzades conjuntament són significatives. Les 

barres que tenen lletra(es) igual(s) no es poden considerar estadísticament diferents entre si, mentre que 

les que tenen lletra(es) distinta(es) són significativament diferents. Els resultats de preguntes tancades 

de resposta di o tricotòmica es presenten en forma d’histograma circular, indicant en cada porció la 

mitjana de la valoració. 
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4 ACTIVITATS RESULTANTS 

4.1 Material de difusió elaborats. 

S’han elaborat diversos documents de material de difusió del projecte i de sensibilització i s’han distribuït 

en els edificis del PMT, amb especial interès en l’edifici Campus (D7), on es troba el bar/menjador. Entre 

aquest documents figuren cartells, pòsters informatius i una presentació en format electrònic per 

projectar a les pantalles d’informació de cada edifici explicant de manera breu els objectius del projecte. 

A més, es dissenyaren estovalles individuals de paper, per distribuir-les durant alguns dies al menjador 

(edifici D7) i facilitar informació de la campanya de recollida selectiva als usuaris que dinen de menú.  

A continuació es detallen breument aquests documents. Part d’aquesta informació es va elaborar dins el 

marc del Projecte Llavor de la UPC, però es considera d’interès afegir-la en aquest apartat com a part de 

la documentació elaborada i per a veure l’evolució d’aquesta documentació. 

CARTELLS I MATERIAL DE DISSENY 

Es va dissenyar material divulgatiu per tal de fomentar la participació en la recollida selectiva al campus. 

Principalment cartells, que en alguns casos s’han anat variant per tal d’ajustar-los a les observacions 

transmeses pels usuaris i participants. 

LOGOTIP DEL PROJECTE 

Tota organització requereix d’un distintiu gràfic que permeti una ràpida identificació del públic al que es 

dirigeix. Al disposar d’un projecte antecessor, es dona continuïtat al logotip que es va idear en el Projecte 

Llavor de la UPC (Figura 4.1) Aquest logotip es va introduir a tots els materials elaborats en el projecte i 

en les presentacions. 

 

Figura 4.1 Logotip de la campanya. 

PANELL INFORMATIU PER ALS PLAFONS DEL MENJADOR  

En implantar nous punts de recollida selectiva és important diferenciar clarament les zones per tal de 

captar l’atenció dels usuaris. Aquesta diferenciació s’aconsegueix amb l’elaboració i col·locació de 

pòsters en banderoles en llocs estratègics prop de cada punt de recollida. L’elaboració dels pòsters va 

sempre precedida de un seguit de dissenys preliminars, d’on sorgeix l’idea base per a l’elaboració del 

pòster definitiu. El plafó final (Figura 4.2) es va elaborar sobre un suport de fusta i es va situar al costat 

dels punts de recollida d’orgànica, en total 4. 

Projecte Ll
avor
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Figura 4.2 Plafó informatiu 

TOVALLES INDIVIDUALS DE PAPER PER A LES SAFATES DEL MENJADOR  

Al menjador es disposa d’estovalles individuals que els consumidors posen a la base de les safates. Per 

a fomentar la campanya de recollida de l’orgànica es van dissenyar unes estovalles (Figura 4.3) amb 

informació del projecte i sobre la recollida. El contingut de les estovalles consta d’un breu esquema del 

procés de recollida i compostatge realitzat en el projecte Llavor i anima als usuaris a buidar les restes de 

menjar al cubell marró, així com facilita informació de la ubicació dels punts de recollida. 

 

Figura 4.3 Estovalles individuals de paper. 

CARTELLS PER ALS EDIFICIS DEL CAMPUS 

Per a donar a conèixer el projecte a tots els membres de la comunitat es van elaborar uns cartells que es 

van distribuir en els edificis del campus (Figura 4.4). Aquest document explica breument en què 

consisteix un projecte Llavor, l’objectiu d’aquest, la ubicació i el contacte.  
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Figura 4.4 Cartell informatiu per als edificis 

PRESENTACIÓ PER A LES PANTALLES 

En arrencar el projecte també es va elaborar una diapositiva (Figura 4.5) per a projectar-la en les 

pantalles d’informacions i notícies de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, lloc on es va dur a 

terme principalment l’acció. 

 

Figura 4.5 Presentació per a pantalles. 

PANCARTA LLAVOR HORITZONTAL 

En el lloc on es van ubicar els compostadors, dins el recinte de l’ESAB, es va col·locar un panell amb els 

objectius principals, els participants i el contacte per a tot aquell que estigués interessat (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 Pancarta de lona a zona compostadors. 

ACTIVITATS EN LA CASTELLDEFESTA 2011 

Durant el mes de maig al Campus del Baix Llobregat es celebra la Castelldefesta, un dia de lleure i 

activitats per a la comunitat, organitzada per la Delegació d’Estudiants. En l’anterior edició es va pensar 

que seria un bon moment per a fer difusió de l’activitat i es van realitzar pòsters, samarretes per als 

becaris i davantals per als cuiners (Figura 4.7). 

   

Poster Samarretes Davantal 
 

Figura 4.7 Material elaborat per a la Castelldefesta 
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CARTELLS DE SUPORT PER AJUDAR A LA SEPARACIÓ AL MENJADOR 

Per potenciar la recollida selectiva al menjador es van distribuir cartells del que es pot posar a cada 

cubell, amb fotografies dels residus generats al bar, i els més habituals, per a que el reconeixement fos 

senzill (Figura 4.8). Aquest desplegament es va produir paral·lelament a la campanya de sensibilització 

intensiva també anomenada “Cara a Cara”, en la qual es va actuar de manera personal amb els usuaris 

del menjador. 

 

  

  

 

Figura 4.8 Cartells per a facilitar la separació. 

4.1.1 Pàgina web 

Paral·lelament a l’inici del projecte Llavor, es va demanar la creació d’una pàgina web en l’espai UPC 

(http://compostpmt.cbl.upc.edu/) per donar a conèixer el projecte a la comunitat i qualsevol persona 

interessada. Allà s’explica els objectius del projecte, les activitats relacionades i els participants, tant 

empreses com personal. També es proposa una relació de documentació (articles, guies, normativa i 

enllaços amb informació de tot tipus) relacionada amb aspectes del projecte, apartats de noticies per 

anar informant als cibernautes de l’actualitat i un correu electrònic per facilitar consultes o altres 

qüestions que volguessin comunicar. 

4.2 Distribució de contenidors de residus orgànics al PMT i els circuits de 

recollida. 

4.2.1 Dotació de contenidors de residus orgànic del  PMT 

Un dels treballs de camp que s’ha realitzat en aquest treball, ha estat les visites per a cada edifici del 

campus i el recompte individualitzat per a cada tipologia de contenidor. 

El recompte consta de dos circuits, un és anomenat com a circuit intern (Taula 4.1) i l’altre d’exterior 

(Taula 4.2). Com a característica destacable del circuit intern, cal dir que el número de contenidor 

destinats a cada residu eren molt variables en funció del edifici. Per altre banda, el circuit extern és aquell 

que mitjançant zones estratègiques del campus ubica diferents contenidors en els carrers o places. A la 

(Figura 4.9), s’hi representen mitjançant una foto aèria del campus la ubicació dels contenidors del circuit 
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extern. S’ha de dir que, com es lògic, el volum dels contenidors del circuit interior es inferior al del circuit 

extern. 

A continuació s’adjunten les dos taules i figura ja esmentades anteriorment: 

Dotació contenidors interns. 

Taula 4.1Dotació contenidors interns (edificis): 

Edifici 
Orgànic

a 
Envasos Vidre Paper Piles Tòner Rebuig 

Edifici B6  
IdeG, IRIS 

1 8 0 15 1 1 10 

Edifici B1 B2 
ICFO 

L’edifici no ha permès l’accés al recompte de contenidors dels quals disposa. 

Edifici B4   
CTTC 

0 4 1 8 3 2 10 

Edifici C3 
UPC-CIMNE 

0 1 0 6 1 1 8 

Edifici C4 
EETAC 

0 7 0 22 2 1 27 

Edifici D4  
ESAB 

0 13 0 27 3 1 28 

Edifici 
Campus 

(Biblioteca-
Bar 

Restaurant) 

0 2 0 8 1 2 11 

7 6 5 7 1 0 8 

Residencia 
(Resa) 

El centre no et facilita l’opció de poder fer la separació de residus,  però tu 
com a usuari pots afegir-ne tants contenidors com vulguis  en la teva 

habitació/cuina. 
A les afores 
del campus 
però no els 

grans 
contenidors 

0 0 0 0 1 0 25 

Total 8 36 6 93 12 7 92 

 

La dotació de contenidors en el còmput global dels edificis, ha resultat millorable en alguns residus i 

acceptable en altres. Cal dir que a edifici com l’ICFO no es va poder accedir per fer el recompte. A més 

de la residència d’estudiants (RESA), que no disposa de cap contenidor específic per a cada residu. 

De la Taula 1.1 se’n desprèn que en tots els edificis el major número de contenidors que s’hi troben son 

els de rebuig i de paper-cartró. Aquests, sens dubte compleixen millor les necessitats bàsiques dels 

edificis analitzats al campus. No podria ser d’altre manera quan es tracta d’un campus universitari i de 

recerca, amb la consegüent utilització massiva de residus com el paper que comporta tots aquest 

centres. 

Respecte la dotació de contenidors referits a la matèria orgànica, es més que millorable. A part dels set 

contenidors dels que disposa el menjador del Bar-Restaurant, només l’edifici B6 (IdeG) es a dir, l’Institut 

de Geomàtica, disposa d’un contenidor de matèria orgànica. Aquest contenidor es troba a una zona 

habilitada com a menjador del centre que a la vegada disposa de microones; per  tant s’ha de reflexionar 

per tal de millorar la posada d’aquests en edificis com l’ESAB i l’EETAC que disposen de més zones 



ACTIVITATS RESULTANTS 

 
Campanya de sensibilització ambiental per a la promoció i millora de la recollida selectiva de residus al Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT-UPC) 

63 

habilitades com a menjador i microones ja que aquest dos edificis, els quals son els més nombrosos, no 

disposen de cap contenidor de matèria orgànica. 

La dotació de contenidors d’envasos, no hi ha mancances considerables en cap edifici/empresa, no 

obstant una ampliació d’aquests podria ser aconsellable.  

En el cas dels contenidors de vidre, trobem un cas similar al dels de matèria orgànica. Fora dels 7 

contenidors dels que disposa el menjador del Bar-Restaurant del campus, només l’edifici C4 (CTTC) 

disposa d’un contenidor. S’ha de dir que residus com el vidre son minoritaris al campus, fora de les 

ampolles de begudes adquirides al Bar-Restaurant. No obstant, disposar d’un contenidor per edifici seria 

una necessita mínima. 

Els contenidors de recollida de piles, no s’hi troben mancances. A més de tindre cada edifici un 

contenidor com a mínim, edificis com l’ESAB, EETAC i CTTC disposen de més. 

Referent als contenidors de tòner tots els edificis disposen d’un contenidor, excepte l’edifici B4 (CTTC) i 

l’edifici D7 (edifici campus) que disposen de dos contenidor. 

Dotació contenidors externs. 

Taula 4.2 Dotació de contenidors externs (“grans”): 

A les afores del 
campus  

Orgànica Envasos Vidre Paper Piles Tòner Rebuig 

Zona A 2 1 0 1 0 0 5 
Zona B Resi 1 0 0 0 0 0 2 

Zona C Cistella de 
Basket 

1 1 1 1 1  3 

Zona D Cuina 
menjador 1 0 0 2 0 0 3 

Total  5 2 1 4 1 0 13 
En referència als contenidors d’exterior (“grans”) la dotació l’encapçala els contenidors de rebuig amb 13, 

seguit dels de d’orgànica amb 5 i paper amb 4. Envasos amb 2, piles i vidre amb 1 respectivament 

tanquen la dotació. En el cas del tòner no s’ha identificat cap contenidor. 

 

 
 Contenidor 
Matèria Orgànica 

 
 Contenidor 
d'Envasos 

 
Contenidor de 
Vidre 

 
Contenidor de 
Paper 

 
Contenidor de 
Rebuig 

Figura 4.9 Representació la ubicació dels contenidors del circuit extern del campus 
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Relació percentual de les ràtios dels contenidors 

Taula 4.3 Contenidors per edificis interns i les seves ràtios 

Edifici Orgànica Envasos Vidre Paper Piles Tòner Rebuig 
Nº 

Usuaris 
Edifici B6  
IdeG, IRIS 

1 8 0 15 1 1 10 76 

% Ratio de 

Contenidors 
1,32% 10,53% 0,00% 19,74% 1,32% 1,32% 13,16% 47,37% 

Edifici B1 
B2 ICFO 

L’edifici no ha permès l’accés al recompte de contenidors dels quals 
disposa. 

207 

Edifici B4   
CTTC 

0 4 1 8 3 2 10 111 

% Ratio de 

Contenidors 
0,00% 3,60% 0,90% 7,21% 2,70% 1,80% 0,00% 16,22% 

Edifici C3 
UPC-

CIMNE 
0 1 0 6 1 0 8 30 

% Ratio de 

Contenidors 
0,00% 3,33% 0,00% 20,00% 3,33% 0,00% 26,67% 53,33% 

Edifici C4 
EETAC 

0 7 0 22 2 1 27 1215 

% Ratio de 

Contenidors 
0,00% 0,16% 0,00% 1,81% 0,16% 0,00% 2,22% 4,36% 

Edifici D4  
ESAB 

0 13 0 27 3 1 28 600 

% Ratio de 

Contenidors 
0,00% 2,17% 0,00% 4,50% 0,50% 0,00% 4,67% 11,83% 

Total 8 36 6 93 12 3 92 2562 

% Ratio de 

Contenidors 
0,31% 1,41% 0,23% 3,63% 0,47% 0,12% 3,59% 9,76% 

 

L’edifici que té un ratio més elevat en referència al còmput global respecte els usuaris per edifici i la 

dotació de contenidors, ha estat l’edifici CIMNE amb un 53,33 %, seguit per l’edifici B6 (IdeG) amb un 

47,37%. Amb ratios inferiors i menys destacables 16,22% (CTTC), 11,83% (ESAB), 4,36% (EETAC). 

En el cas dels ratios totals que s’han obtingut en referència a cada tipus de contenidor  en el marc total 

d’edificis, son els següents: 

Taula 4.4 Contenidors externs i les seves ràtios 

Edifici Orgànica Envasos Vidre Paper Piles Tòner Rebuig 
Nº 

Usuaris 
Zona A 2 1 0 1 0 0 5  

Zona B Resi 1 0 0 0 0 0 2  
Zona C Cistella 

de Basket 1 1 1 1 1   3  
Zona D Cuina 

menjador 1 0 0 1 0 0 3  
Total  5 2 1 3 1 0 13 2562 

% Ratio de 
Contenidors 

0,20% 0,08% 0,04% 0,08% 0,04% 0,00% 0,51% 0,94% 

 



ACTIVITATS RESULTANTS 

 
Campanya de sensibilització ambiental per a la promoció i millora de la recollida selectiva de residus al Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT-UPC) 

65 

Respecte la dotació dels diferents contenidors de recollida selectiva externs, en els casos dels 

contenidors de rebuig i matèria orgànica es troben uns ràtios molt superiors a la resta amb 0,51% i 

0,20% respectivament. La resta prenen valors baixos, com son 0,08% en els casos d’envasos i de paper, 

0,04% en vidre i piles i per últim 0% en el cas del tòner. 

4.2.2 Residus especials 

A més dels residus de caràcter més generals com poden ser el paper, els envasos o la matèria orgànica; 

a les instal·lacions del PMT s’hi troben residus considerats especials. Aquests són més delicats a l’hora 

del seu tractament posterior degut a la contaminació / toxicitat que provoquen sobre el medi ambient. Per 

tant, son traslladats a la deixalleria. A continuació s’exposen els considerats com especials dintre del 

PMT: 

Metalls: 

Els laboratoris del Campus que generen residus metàl·lics emmagatzemen aquests fins la posterior 

recollida semestral per part d’un gestor autoritzat (ECOCAT). 

Material electrònic: 

Trimestralment s’efectua una recollida de material electrònic obsolet. Les àrees informàtiques del 

Campus són les encarregades d’informar de les esmentades recollides d’acord amb Coordinació del 

Campus. El material recollit sempre serà material obsolet i haurà d’haver estat donat de baixa per part 

dels usuaris.  Finalment, es lliurarà a un gestor autoritzat per al seu posterior reciclatge o eliminació. 

 

Figura 4.10 Contenidors de Material electronic al edifice EETAC del PMT. 

 

Fluorescents i làmpades: 

El PMT disposa d’un servei de manteniment i recollida en relació als fluorescents / làmpades. 
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Figura 4.11 Contenidors de Fluorescents i làmpades al edifici EETAC del PMT. 

Olis vegetals 

Els Bar-Restaurant del Campus, únic generador d’aquest tipus de residu, està obligat segons les 

condicions establertes en el seu contracte a reciclar els esmentats productes.  Han de tenir un gestor 

autoritzat i han d’enviar una còpia dels albarans de recollida a Coordinació del Campus. 

Residus de laboratori: 

- Procediment per a la recollida de residus de laboratori 

A continuació es presenta el procediment bàsic per a la Recollida de Residus dels laboratoris al Campus 

Baix Llobregat, d’acord amb el model de gestió global implementat a tota la UPC mitjançant el Centre per 

a la Sostenibilitat (Cities). 

Els departaments són els responsables del control, seguiment i gestió final dels residus que generen. 

S’ha d’evitar per tots els mitjans que els residus siguin gestionats de forma inadequada. 

- Envasos i etiquetes: 

o Fer la petició d’envasos mitjançant la fitxa de sol·licitud de recollida de residus. 

o És molt important etiquetar els envasos de forma correcta segons instruccions 

proporcionades per ECOCAT. 

o L'envàs s'entregarà personalment al responsable de laboratori en el magatzem de residus 

del soterrani edifici D4, juntament amb l'etiqueta i el codi associat al residu. 

- Recollida d’envasos plens:  

o Cal enviar la fitxa de sol·licitud indicant el codi associat al residu i el laboratori a on es troba 

ubicat, per email o per telèfon. 

o L'envàs el traslladarà al magatzem de residus el responsable del laboratori, sempre 

acompanyat per un ajudant, degudament protegits amb roba de protecció i un carro especial 

que trobareu al magatzem de residus.  

o Per mesures de seguretat cap envàs es pot omplir més del 80% de la seva capacitat. 

o Cada envàs, perfectament tancat, es dipositarà en el seu lloc precís dins del magatzem, el 

qual està senyalitzat amb cartells segons compatibilitats. 
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- Gestió de residus químics de l’ESAB: 

A continuació s’exposa el funcionament de la gestió de residus químics en els laboratoris de docència i 

investigació de l’ESAB.  

La utilització de productes químics comporta la producció de residus contaminants per al medi ambient, 

per tant, es recomana tenir una bona planificació del consum de productes químics per tal de minimitzar 

els residus resultants.  

Abans de decidir eliminar un residu examineu l'alternativa d'una possible reutilització (separació per 

decantació, destil·lació, canvi d'ús...). 

Els residus que generem entre tots es gestionaran des d’una mateixa unitat, a la qual s’haurà d’anar 

informant de la necessitat de bidons o garrafes, del tipus de residu que es genera i del moment en que 

aquest ha de ser retirat. 

Per principi està prohibit eliminar qualsevol residu perjudicial per al medi ambient a través de canals de 

desguàs. 

 

Figura 4.12 Magatzem de residus químics de l’ESAB del PMT. 

En cas de generar en un moment puntual una gran quantitat de residus, és aconsellable comunicar-ho 

amb antelació, i així poder disposar dels envasos necessaris sense problemes. Igualment en el cas de 

que el residu que es generi sigui especial i necessiti un recipient especial.  

La persona responsable del nou residu haurà de venir a buscar l’envàs. El residu contingut s’ha de 

reflectir en una etiqueta que es facilitarà junt amb l’entrega del recipient. En el requadre de l’etiqueta on 

hi diu observacions s’ha d’especificar el/s producte/s que conté i les concentracions. És molt important 

respectar les normes de compatibilitats entre productes i el tipus de residu que s’hi posa segons 

l’etiqueta que s’ha escollit (veure a continuació tipus d’etiqueta). Cal recordar que per mesures de 

seguretat cap bidó ni garrafa es pot omplir més del 80% de la seva capacitat. 

MATERIAL DE VIDRE TRENCAT 

El material de laboratori de vidre que es trenca es gestionarà segons si aquest està contaminat per 

productes químics perillosos o no. 

- Material de vidre contaminat: 
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S'ha de tirar al bidó de residus de laboratori anomenat ENVASOS DE VIDRE CONTAMINAT, un cop 

esbandit, i inclou tot aquell material de vidre de laboratori que s'ha trencat mentre es feia servir un 

producte perillós (tòxic, nociu, irritant, tòxic pel medi ambient, corrosiu, inflamable...). En aquest bidó 

també s'hi tiren les ampolles de vidre buides i tancades de reactius que prèviament s'han d'esbandir i 

tirar les restes en el dipòsit de residus corresponent. Aquest tipus de residu de vidre rep un tractament 

que neutralitza la perillositat i es destrueix. 

- Material de vidre NO contaminat: 

Aquest material de vidre que està net o lliure de productes perillosos es pot tornar a reciclar. Cal 

dipositar-lo en la caixa corresponent, net i sec, i anotar el tipus de material que s'hi posa en la llista que 

trobareu en el lateral de la caixa. No importa si està molt fragmentat. És convenient comunicar-ho al 

tècnic/a de laboratori per tal de que reposi el material. Aquest tipus de residu de vidre és vàlid per a ser 

reciclat i suposa un estalvi econòmic i medi ambiental. 

4.2.3 Identificació dels circuits actuals 

Com que el PMT est troba localitzat dins el municipi de Castelldefels, els circuits de recollida dels 

contenidors del campus formen part del sistema de recollida selectiva de Castelldefels. 

Aquest servei de neteja viària és de titularitat municipal i el presta en règim de concessió l'empresa 

SERSA,S.A., la mateixa concessionària que efectua la recollida de residus. Actualment el servei es 

presta 7 dies la setmana amb una cobertura del 100%, amb recorreguts i periodicitats estudiades segons 

les necessitats de neteja de cada zona o sector. 

Pel que fa als equips, es disposa, principalment, d'un camió per a l'aigualeig, 6 màquines 

escombradores, 18 carretons manuals, 1 equip de neteja de vials d'alta pressió, 1 moto d'aspiració 

d'excrements, 2 camions per a la recollida de mobles i trastos vells i desbordaments de les àrees 

d'aportació, 6 vehicles lleugers i una furgoneta d'inspecció. 

Castelldefels es defineix com la gran platja metropolitana. Gran, per la seva llargada (4,8 km) i amplada 

(90 metres de mitjana) i metropolitana per la procedència dels usuaris. Els serveis de la Mancomunitat de 

Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona treballen durant tot l'any conjuntament amb l'Ajuntament, 

per tal de mantenir la platja en condicions òptimes, tant des del punt de vista dels equipaments com de la 

neteja. 

Les tasques de neteja es poden diferenciar en tres etapes: prèvia a la temporada d'estiu, durant l'estiu, i 

a l'hivern. 

Pel que fa als mitjans tècnics, es disposa de: màquines garbelladores, tractors per arrossegar les 

màquines, vehicles de 4x4 per al buidatge de papereres i inspecció, així com de furgonetes per traslladar 

el personal, retroescavadores per fer moviments de sorra, una garbelladora petita per zones de difícil 

accés i una desbrossadora per treballs de manteniment. 

L'any 2011 es van recollir 199.293 kg de residus a la Platja de Castelldefels; un 56% dels quals es van 

recollir manualment i el 44% restant, mecànicament. 
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RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ DE RESTA 

Castelldefels disposa de 918 contenidors de resta. La recollida d'aquesta fracció es realitza diàriament 

en tot el municipi, amb circuit diürn. 

L'horari d'abocament és de 20h a 24h. 

A la zona de platja el servei es reforça amb dues recollides diàries durant l'estiu. 

Aquests residus es transporten fins a la planta de transferència de Gavà-Viladecans i, posteriorment a 

l'Ecoparc-1 situat a la Zona Franca. 

RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA 

Castelldefels disposa de 573 contenidors d'orgànica. La recollida de matèria orgànica domiciliària es 

realitza 3 cops per setmana, en dies alterns. 

Aquests residus es transporten a l'Ecoparc-1 situat a la Zona Franca. 

3. RECOLLIDA SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE VIDRE, PAPER-CARTRÓ I ENVASOS 

LLEUGERS (ÀREA D'APORTACIÓ) 

Castelldefels disposa de 168 àrees d'aportació, cadascuna de les quals disposa de contenidors de 

recollida de vidre, paper-cartró i envasos lleugers. Això significa que hi ha una àrea d'aportació, és a dir, 

un conjunt de les 3 fraccions de recollida selectiva, per cada 375 habitants. 

La dotació de contenidors per habitant censat a la ciutat està en sintonia amb els objectius del Programa 

Metropolità de Gestió de Residus Municipals, PMGRM, que preveu un contenidor per cada 500 

habitants. En tots els casos estem per sota d'aquesta ratio. 

La recollida de vidre es realitza sense freqüència establerta, segons les necessitats del servei. 

La freqüència de recollida de les fraccions de paper-cartró i envasos es realitza 2, 4 o 6 cops per 

setmana, depenent del grau d'utilització. 

RECOLLIDA COMERCIAL DEL PAPER-CARTRÓ 

Castelldefels disposa d'un servei gratuït de recollida del paper i el cartró a la porta dels establiments 

comercials, bars i restaurants. El paper i el cartró s’ha de dipositar a les 12h a la vorera, correctament 

doblegat i lligat. La recollida es realitza per barris els dies següents: 

o Centre, Muntanyeta, Canyars i Castell: dimarts, dijous i dissabte 

o Resta de barris: dilluns, dimecres i divendres 

o PMT: Dijous o Divendres depenent de la setmana. 

PILES 

Tots els edificis del Campus disposen de contenidors de recollida de piles convencionals i de botó. La 

recollida dels contenidors es realitza mensualment, i semestralment un gestor autoritzat recull totes les 

existències del Campus. 
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Las bateries dels equips que s’utilitzen a manteniment del Campus (equips de seguretat, llums 

d’emergència etc.) són recollides semestralment pel mateix gestor autoritzat. 

 

Figura 4.13 Contenidos de piles exterior i interior del campus (PMT) 

TÒNER 

En cada edifici del Campus hi ha un contenidor de tòner.  La recollida dels contenidors es realitza cada 

mes. La recollida la realitza un gestor autoritzat que s’encarrega del seu posterior reciclatge o destrucció.  

Les empreses concessionàries dels serveis de reprografia del Campus (IMATGE) realitzen la recollida y 

el reciclatge a traves dels seus propis proveïdores com marquen las clàusules dels seus contractes. 

Tots els residus que es separen anteriorment com a residus especials que no tenen un procés tant 

agressiu respecte la seva contaminació/toxicitat en el medi ambient , tenen un tractament posterior a la 

deixalleria. 

L'any 1998 es va inaugurar la Deixalleria de Castelldefels, dins del Programa de Deixalleries 

Metropolitanes. La gestiona SERSA, S.A., com a gestor local i TERSA, com a gestor logístic, que es fa 

càrrec del transport i de les sortides de materials i rebuigs. És un equipament de recollida de deixalles, 

situat al municipi de Castelldefels, on es poden portar els residus voluminosos (runa, mobles, etc.,...) i els 

residus especials (piles, fluorescents, etc.). No es poden portar restes de jardineria. 

Localització: 

 
Figura 4.14 Localització deixalleria de Castelldefels 
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4.3 Implementació del servei de recollida en el bar  

4.3.1 Recollida selectiva de la fracció orgànica 

MILLORA DE LA IMPLANTACIÓ DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA 

Abans del projecte Llavor en els espais del Bar-Restaurant no hi havia contenidors de fracció orgànica. 

En el marc del projecte Llavor, l’acció inicial va consistir en repartir 7 cubells marrons de 30L per restes 

orgàniques amb cartells aclaridors a diferents àrees del menjador a prop dels carros de recollida de 

safates. A més a més, l’equip del projecte s’encarregà d’informar als usuaris del menjador sobre la posta 

en marxa i la importància de separar aquests residus juntament amb l’aprofitament que se’n pot treure 

per a fer compost. La Figura 4.15 mostra la distribució inicial dels cubells d’orgànica. 

 
 

Figura 4.15 Distribució dels cubells de fracció orgànica en 5 zones del menjador del PMT. 

A partir d’aquest moment es van poder quantificar les restes d’orgànica que generen els usuaris del 

menjador diferenciat amb els residus de cuina. Aquesta mesura consisteix en pesar els cubells de cada 

punt i el seu posterior buidat en el contenidor d’orgànica ubicat a l’exterior. L’equip del projecte mesura 

cada dia aquest residus per poder fer una valoració i veure la evolució que va tenint la recollida. 

4.3.2 Recollida selectiva d’envasos. Envasos lleuge rs i vidre 

AMPLIACIÓ DELS PUNTS DE RECOLLIDA I INCORPORACIÓ DE LA RECOLLIDA D’ENVASOS I DE 

VIDRE 

Abans del projecte Llavor a l’espai general del menjador concessionat només hi havia un joc de 

contenidors per a paper, vidre i envasos, pel que era necessari ampliar les possibilitats de fer la 

separació selectiva d’aquests altres materials. Per tant, en els mateixos punts de recollida per a 

l’orgànica indicats en l’apartat anterior es van afegir contenidors per a envasos lleugers envasos i vidre, 

que es van situar sobre taules per facilitar la tasca dels usuaris, totalitzant 7 punts de recollida dotats 

amb un contenidor de cada tipologia (orgànica, envasos i vidre). A la zona de menjador general s’hi han 

distribuït 4 punts, a la zona de microones 2 i al menjador del personal de campus 1. A més a més, en 

cada punt també s’ha afegit un cubell per a buidar els líquids de les ampolles i les llaunes abans de 

dipositar-les en el cubell corresponent. 

La configuració final de cubells a tot l’espai de menjador facilita la recollida i la participació.  
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4.4 Campanya “Cara a Cara” i evolució dels seus efe ctes. 

CAMPANYA  “CARA A CARA” 

La campanya nomenada “Cara a Cara” va pretendre donar a conèixer i reforçar la campanya de 

sensibilització, amb intenció de dirigir-se directament als usuaris del bar/menjador i d’incrementar la 

participació en la separació dels residus en origen. Si fins el moment s’havia potenciat la recollida de 

l’orgànica, en aquesta ocasió s’amplia a tota la resta de fraccions recuperables generades en el bar, que 

són els envasos i el vidre, tant el recuperable (aquell que l’empresa del menjador retorna a la 

distribuïdora) com el reciclable (el que es diposita al contenidor de vidre); també es va subministrar un 

cubell per a buidar el líquid restant a les ampolles i llaunes. Per altra banda, introdueix nous punts de 

recollida, cubells més adequats a cada zona, informació de suport i una millor adaptació a les necessitats 

dels usuaris per tal de facilitar l’acció de reciclar. 

La campanya va tenir lloc en un període considerat de màxima afluència ja que es va programar perquè 

no coincidís ni en períodes d’exàmens, ni en no lectius. La seva durada fou de 7 dies lectius consecutius. 

Es va distribuir un estudiant-becari per punt de recollida selectiva (Figura 4.16). L’objectiu era intensificar 

al màxim la presencia de col·laboradors del projecte, per tal d’arribar a tots els usuaris en un període de 

temps acotat. 

 

  

Figura 4.16 Punt de recollida amb becari d’informació i usuari seleccionant els residus. 

Les tasques realitzades pels becaris van ser principalment informar sobre temes relacionats amb la 

separació de residus, resoldre els dubtes que poguessin sorgir alhora de reciclar, conscienciar als 

usuaris de la importància de separar en origen els residus generats, així com animar-los a col·laborar per 

fer efectiva la recollida selectiva. D’altra banda, si els usuaris no volien col·laborar els propis becaris 

realitzaven la separació de les restes com exemple. Així, d’aquest fet resultà la quantificació de les restes 

generades en una setmana com si tots els usuaris hagueren fet la separació i es va aconseguir una 

referència de 100% de recollida, informació imprescindible per al tractament de dades. També es va 

contactar amb l’empresa Soteras, concessionària del menjador, per obtenir les dades del nombre de 

persones consumidores de menú. 
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El resultat d’aquesta campanya va esser molt útil perquè es van poder determinar els problemes que hi 

havia quant a la recollida de la fracció orgànica així com de la resta de fraccions. Entre aquests cap 

destacar la comoditat a l’hora de fer la separació; en un principi els cubells estaven situats a sobre una 

cadira al costat dels carretons de les safates, però es va procedir a posicionar-les sobre taules, per tal de 

que hi hagués un punt de suport més elevat per poder acomodar primer la safata i buidar les restes amb 

més comoditat. 

QUANTIFICACIÓ DE LES DIFERENTS FRACCIONS RECOLLIDES 

La quantificació dels residus generats va incloure inicialment la fracció orgànica generada a la cuina i la 

recollida per l’aportació dels usuaris del menjador. Com que aquest material es va ser servir parcialment 

per a ser compostat, apart de la seva quantificació també es van determinar paràmetres com la densitat 

aparent, útil a l’hora de determinar les barreges. En la (Figura 4.17) s’observa el grup de becaris pesant i 

prenent nota del pes de les diferents fraccions. 

A partir de la campanya intensiva també es van quantificar la resta de fraccions recollides: envasos, vidre 

reciclable i vidre reutilitzable. Des de la col·locació dels cubells d’orgànica i més tard també els de vidre i 

envasos, el grup d’estudiants-becaris va anar quantificant diàriament les restes generades per seguir un 

control així com paràmetres (pes, densitat) de d’evolució de la sensibilització dels usuaris, alhora i en 

concret amb la fracció orgànica s’ha procedit a omplir diferents compostadors que es troben a l’escola 

per fer-ne el tractament in situ comentat anteriorment i visible per a la comunitat així poden comprovar 

com es realitzar l’aprofitament. 

Els principals resultats obtinguts responen a les dades de recollida de les diferents fraccions en diferents 

moments i en relació als punts de recollida. D’altra banda també es tracten els resultats de les enquestes 

de sensibilització, una primera realitzada  a l’inici del projecte per valorar la percepció envers els residus i 

la viabilitat del projecte i una segona per valorar la participació en el projecte un cop establerts els 

condicionants d’execució. 

 

Figura 4.17 Becaris amb uniforme pesant la fracció orgànica recollida al bar/menjador durant la campanya 

promocional intensiva 

Els resultats sobre recollida en el menjador del campus estan dramàticament marcats pel desplegament i 

realització de la campanya de sensibilització intensiva o campanya “cara a cara”, en la qual es va 

contactar directament amb els usuaris i se’ls va explicar detalladament com procedir per obtenir el millor 
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rendiment de l’acció. El primer objectiu del projecte Llavor consistia en recollir separadament i valoritzar 

la fracció orgànica, per a la qual cosa s’havien disposat diversos cartells pel menjador així com cubells 

específics, als quals els usuaris responien de manera desigual i dispersa, produint que en general es 

recuperés una part molt petita de la fracció orgànica generada.  

A partir de la campanya intensiva es va posar en marxa la recollida selectiva de totes les fraccions de 

residus valoritzables i es van quantificar. Els resultats trobats permeten fer una estimació de la quantitat 

total de residus generats al bar, però s’han de tenir en compte diferents condicionants. En primer lloc, 

s’ha de considerar que la principal massa d’usuaris és deguda als estudiants de l’ESAB i de l’EETAC, 

seguit dels PDI/PAS de les mateixes escoles i després el personal de la resta d’edificis. D’altra banda, 

l’assistència està sotmesa al dia a dia del curs acadèmic, en el qual entre juny i setembre disminueix 

fortament l’afluència de persones, així com en la resta períodes vacacionals als quals s’ha d’afegir les 

èpoques d’exàmens. Per aquesta raó s’ha de ser curós a l’hora de considerar els valors obtinguts per 

intentar determinar les quantitats anuals. 

Els resultats quantitatius considerats corresponents a totes les fraccions responen als residus recollits 

durant 3 mesos (desembre-febrer), en els quals hi han hagut diferents èpoques d’intensitat. 

RESIDUS GENERATS PER ZONES 

La Figura 4.18 correspon a la suma total de quilos per cada zona, obtinguda per un total de tres mesos. 

Entre aquestes dates està també comprès el període de Nadal, que minva la quantitat total de residus 

generats, degut a que no hi ha docència a la universitat. En general, es pot destacar com el pes de 

l’orgànica generada es troba per sobre del de la resta de fraccions, fet que s’observa a totes les àrees, 

encara que amb major claredat en la zona 1. 

 

Figura 4.18 Recollida per zones de les diferents fraccions. 

La zona 1 es situa davant de la resta de punts, recollint un 58 % de fracció orgànica, un 50% d’envasos i 

un 69 % de vidre. Aquests valors superiors es deuen a que la zona 1 acull els residus generats per un 

65% dels consumidors dels menús venuts al bar/menjador, sent amb diferència la zona més transitada. 

La zona 4 va tenir recollida de vidre la setmana de promoció intensiva, i en no recollir res en un període 

de 7 dies, es va optar per retirar els cubells. La quantitat d’orgànica és més baixa que a la resta de punts. 

Això és principalment atribuïble al fet que en aquest espai és on dinen els estudiants, que són majorment 

usuaris de carmanyola i molt poc de menú, de manera que no acostumen a produir residus orgànics. No 
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obstant, la quantitat d’envasos recollida és semblant a la resta de zones excepte la 1. En relació al 

percentatge de cada fracció a cada zona, cal destacar que la zona 5, reservada a professors i PDI on 

indistintament els usuaris dinen de menú o de carmanyola, presenta un elevat percentatge de fracció 

orgànica recollida (74%) respecte la resta de fraccions.  

En el cas dels envasos cal destacar que, malgrat que la massa recollida sovint és semblant a la del vidre, 

i en algun cas inferior (com a la zona 1), el volum que ocupa és molt diferent.  

La quantificació de les diferents fraccions durant aquest període permet fer una estimació de les 

necessitats de contenidors de carrer i optimitzar la freqüència de recollida. En el cas dels envasos, el 

volum recollit, depenent del dia i de l’època, es situa entre 100 i 150L diaris, de manera que en 21 dies 

s’emplenaria un contenidor de 3200L (que són els que hi ha distribuïts en el campus), és a dir, en un mes 

laborable. Per a la fracció orgànica, es generen al voltant de 80L al dia, de manera que en 3 dies 

s’emplenaria un contenidor tipus de 240L. El vidre reciclable generat és molt baix i variable depenent 

dels dies, la qual cosa permet allargar la utilització del contenidor de vidre de carrer. No obstant, malgrat 

haver calculat una freqüència de recollida per als residus generats, s’ha de tenir en compte que per 

qüestions higièniques, especialment en èpoques de calor i per a la fracció orgànica, aquesta freqüència 

de recollida caldrà escurçar-la malgrat que els contenidors no estiguin plens. 

RESIDUS GENERATS PER PERSONA I DIA 

 

Figura 4.19 Recollida relativitzada als usuaris de fracció orgànica. 

 

Figura 4.20 Recollida relativitzada als usuaris d’envasos. 

 

Figura 4.21 Recollida relativitzada als usuaris d’envasos de vidre. 
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Una de les dades de referència en la generació de residus és relativitzar aquest al nombre de persones 

usuàries del menjador. Les figures Figura 4.19, Figura 4.20 i Figura 4.21 presenten els valors per 

persona i dia de les diferents fraccions recollides en el menjador. Segons les últimes dades de l’Agència 

de Residus, la generació de residus municipals per persona i dia es troba lleugerament per sota del 

1,5kg; en relació a la fracció orgànica (Figura 4.19) que s’estima suposa un 38% del total segons dades 

de l’ARC, es situaria per sota de 0,5kg per persona i dia. Les dades obtingudes es troben per sota dels 

50g recollits selectivament a l’inici del projecte, previ al desplegament de la campanya intensiva, mentre 

que la resta de residu orgànica quedava a les safates i era buidat a la cuina.  

Després de la campanya, la fracció orgànica recollida selectivament augmenta fins a situar-se a una 

mitjana de 100g al dia. No obstant, per comparar aquestes dades amb les de generals de tot Catalunya, 

s’ha de tenir en compte dos aspectes: per una banda, que corresponen només a un àpat i no als tres del 

dia, i que no es consideren les restes de preparació d’aliments. Les dades corresponents al mes de 

novembre son prèvies a la campanya intensiva, i a partir d’aquest moment es veu un fort increment en la 

participació. Posteriorment, s’observen fluctuacions, però que es troben més relacionades amb el tipus 

de dinar que es serveix al menjador, com s’indicarà posteriorment. 

El fet de referir els valors a persona i dia ofereix una visió independent de les quantitats totals, que varien 

en funció del nombre de comensals. Així i tot s’aprecien variacions importants, que amb especial esment 

a la fracció orgànica, estan relacionades amb el tipus de menjar que es serveix, com per exemple amb 

àpats amb elevada presència d’óssos com galtes o braó. La generació d’envasos es manté força 

constant, mentre que el vidre presenta una variació més acusada, però en aquest cas, s’ha de considerar 

que la densitat del vidre és molt superior a la dels envasos, de manera que una petita variació, i tenint 

present les baixes quantitats recollides, fa que suposi una gran variació en el global. 

RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE 

El vidre generat és majoritàriament reutilitzable. En aquest cas s’entén com a reutilitzable aquell envàs 

que és retornat a l’empresa distribuïdora, que després de sotmetre’l a un procés de rentat pot ser tornat 

ha utilitzar amb la mateixa finalitat, dins aquest grup hi ha les ampolles d’aigua i refresc servides amb el 

menú. Únicament al voltant del 2,6% del total de la recollida selectiva de vidre és reciclable, la resta està 

constituïda per ampolles de suc i en alguna ocasió vidre trencat d’algun vas o carmanyola, que 

puntualment ha afectat el pes recollit. 

 

Figura 4.22 Aspecte del vidre recollit. 
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En massa el vidre suposa menys del 21% de les fraccions recollides a cada zona, i majorment es recull a 

la zona 1. La zona 4, com s’ha explicat amb anterioritat, s’hi alberguen els microones de l’àrea 

d’estudiants. El perfil dels usuaris no ha delatat necessitats de recollida selectiva de vidre en cap moment 

durant un període de dos setmanes, optant finalment per retirar-ne els contenidors. A la zona 5 la 

recollida de vidre també és baixa i suposa un 4% del total, i un 5% del residus recollits en aquesta zona. 

RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS 

Del total de residus recollits durant el període considerat, un 19% correspon a envasos lleugers i llaunes, 

que també principalment s’ha recollit a la zona 1. Un dels principals aspectes que cal considerar en 

relació als envasos és el seu volum, molt superior al de les altres fraccions. 

La major part dels envasos generats correspon al que s’anomena “plàstic mixt”, ja que és sobre tot 

envasos de iogurt i les seves cobertes i els embolcalls dels coberts del menú. En menor mesura s’han 

observat tetra bricks. També predominen les llaunes de beguda i algunes d’origen fèrric, provinents dels 

usuaris que porten el dinar i no dels consumidors de menú. 

 

Figura 4.23 Aspecte dels envasos recollits 

RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA 

La quantitat de fracció orgànica separada per els usuaris del menjador, és indicativa del seu grau de 

sensibilització i alhora de quins son els mitjans més eficients per arribar a la gent. La Figura 4.24 mostra 

tres setmanes representatives de diferents períodes. 

 

Figura 4.24 Principals dades de les setmanes representatives de recollida selectiva de la fracció orgànica. 
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Les mitjanes de recollida selectiva de fracció orgànica el més de juny van ser de 6,8 kg dia-1, i al mes de 

desembre, amb la campanya “cara a cara” va augmentar a 29,8 kg dia-1. Aquesta dada pot ser 

representativa del màxim esperat en la recollida si es considerés proporcional al nombre de menús 

venuts. Posterior a la setmana de la campanya intensiva, la mitjana recollida es va reduir a 19,9 kg dia-1, 

suposant un 68% de participació vers el 22,9% inicial. 

A més a més, en aquest cas cal considerar que durant la setmana de campanya intensiva, tal i com s’ha 

indicat anteriorment, la recollida que es va aconseguir va ser el 100% ja que els estudiants que 

s’ocupaven de buidar en el cubell allò que els usuaris no buidaven. 

4.5 Resultats de les enquestes de participació i se guiment 

4.5.1 Hàbit quotidians 

COMPRA HABITUAL D’ALIMENTS  

- Establiments habituals de compra d’aliments. 

El percentatge d’on fan la compra habitual d’aliments els usuaris del Campus del Baix Llobregat (CBL) 

mostra unes tendències ben marcades i estadísticament significatives tal com indica la anàlisi de la 

variància efectuada per a aquest factor. La separació de mitjanes per aquest factor es presenta a la  

Figura 4.25. 

 

Figura 4.25 Percentatge d’on realitzen la compra habitual d’aliments els usuaris del CBL. 

L’opció més destacada (57,2%) i significativament diferent a totes les altres, és acudir als establiments 

comercials urbans tipus Supermercat. L’alternativa que ocupa la segona posició (17,0%), força allunyada 

de l’anterior i amb diferències significatives respecte a l’anterior i la resta, és acudir als Hipermercats. De 

forma conjunta aquestes dues opcions totalitzen el (74,2%), resultat previsible degut a la globalització i a 
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la baixa disponibilitat de temps de que es disposa a la societat d’avui en dia, fet que afavoreix molt 

comprar els aliments en establiments que ofereixin la quasi totalitat de la gamma.  

Tot i que també es compren aliments en els establiments més tradicionals, botigues de barri (12,6%) i 

mercats municipals (10,86%), aquestes opcions, que estadísticament es comporten com un grup 

homogeni, són poc emprades i significativament diferents de les dues anteriors i també de la opció 

menys valorada. 

Una petita part de la compra d’aliments que fan els usuaris del campus, utilitza les noves tecnologies 

(Internet), però aquesta opció és molt minoritària (2,6%), i significativament menor a totes les avantatges 

que ofereix avui en dia fer la comanda a través de la xarxa. 

Aquest darrer resultat es pot atribuir molt més a la naturalesa dels productes adquirits (aliments) que a 

una manca en l’hàbit d’ús de l’eina informàtica, atesa la tipologia de la mostra enquestada. 

- Valoració dels hàbits respecte la compra habitual d’aliments: 

Per a analitzar d’una manera més comprensiva els resultats d’aquest apartat s’han dividit en dos grups 

les afirmacions que s’hi proposaven. Primer, s’han agrupat les que fan referència al contenidor i/o medi 

de transport de la compra (alternatives 1 a 5) i, en segon lloc, les relatives al tipus i preferència de 

producte que es compra (alternatives 6 a 10). En els dos grups la valoració de les diferents alternatives 

s’han valorat en una escala de 1 a 10. 

o Contenidor/medi de transport utilitzat per transportar la compra: 

Valoració general 

La anàlisi de la variància per aquest factor ha resultat ser significativa. La Figura 4.26 presenta la 

separació de mitjanes entre les diferents opcions que fan els usuaris del campus de les cinc opcions que 

se li presenten, en relació al tipus de contenidor/medi de transport que fan servir per transportar la 

compra d’aliments. 
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Figura 4.26 Contenidor/medi de transport utilitzat per transportar la compra. 

El grau d’interès sobre el contenidor/medi de transport de la compra indica que la valoració mitjana 

(6,44), que és significativament superior a la resta de tractaments, correspon a la utilització de bosses 

grans reutilitzables o cabàs. L’opció de posar directament la compra al carro de la compra sense la 

utilització de bosses es situa en segon lloc (4,94), molt a prop del 5, essent significativament diferent de 

les altres. La resta d’opcions mostren valoracions significativament inferiors. La compra amb bosses de 

plàstic que s’adquireixen en el mateix punt de venda pren un valor baix (3,38) i sense diferències 

significatives amb l’opció d’utilització de bosses de plàstic que es porten de casa (3,3). L’opció menys 

valorada (2,00) pels usuaris del campus, i significativament inferior a totes les altres, és posar 

directament la compra al cotxe. 

Els resultats anteriors posen de manifest que els usuaris del campus tenen un comportament força 

respectuós amb el medi ambient, en relació al contenidor/medi de transport de la compra d’aliments.  El 

perfil majoritari és l’ús de cabàs o bossa gran reutilitzable, acompanyat d’altres actituds també 

sostenibles com són posar directament la compra al carro, portar bosses de plàstic de casa o posar-la 

directament al cotxe. Tot i això, cal indicar que una part de la compra dels usuaris del campus es fa 

adquirint bosses de plàstic en cada compra, comportament clarament no sostenible. 

Valoració segmentada 

De les opcions analitzades a l’apartat anterior s’han considerat més rellevants  l’opció de “Vaig a comprar 

amb bosses grans reutilitzables o cabàs”, per ser la més valorada i indicativa d’una opció en el marc de 

la sostenibilitat; i la de “Faig la compra amb bosses de plàstic que compro en el mateix punt de venda”, 

que, tot i tenir una valoració baixa implica un hàbit clarament no sostenible. Per a ambdues opcions  s’ha 

fet la valoració segmentada en relació al col·lectiu al qual pertanyen els enquestats i també a l’edifici on 

desenvolupen la seva activitat al campus. 
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La anàlisi de la variància ha resultat significatiu pel factor situació laboral (col·lectiu) per a les dues 

opcions, mentre que pel factor edifici només ha resultat significativa l’opció “Faig la compra amb bosses 

de plàstic que compro en el mateix punt de venda”. 

La Figura 4.27 presenta de forma conjunta la separació de mitjanes per les dues opcions en relació a la 

segmentació col·lectiu de pertinença. 

 

Figura 4.27 Contenidor/medi de transport utilitzat per transportar la compra en relació a la segmentació col·lectiu de 

pertinença. 

La separació de mitjanes per a l’opció “Vaig a comprar amb bosses grans reutilitzables o cabàs” indica 

que el col·lectiu del “PAS i Altres” utilitza aquesta alternativa de forma significativament superior a com 

ho fan els estudiants, mentre que el comportament del PDI no es pot diferenciar del dels altres dos 

col·lectius. Els resultats de l’altre opció (Faig la compra amb bosses de plàstic que compro en el mateix 

punt de venda) segmenten els col·lectius completament a l’inrevés. Considerant globalment les dues 

opcions es pot indicar que el col·lectiu del PAS i altres, mostra un comportament significativament més 

sostenible que el dels estudiants pel que fa al contenidor de transport de la compra. El fet que els 

estudiants mostrin aquest comportament es podria interpretar com derivat d’una menor sensibilitat 

mediambiental però, segurament, és més atribuïble a que la major part dels estudiants no realitzen la 

compra habitual d’aliments i que quan acudeixen als llocs de compra ho fan per adquirir productes 

concrets i d’us esporàdic. En fer aquest tipus de compra no tenen l’hàbit de portar bosses de plàstic o 

d’altres contenidors. 

La Figura 4.28 presenta de forma conjunta la separació de mitjanes per les dues opcions en relació a la 

segmentació per edificis. 
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Figura 4.28 Contenidor/medi de transport utilitzat per transportar la compra en relació a la segmentació col·lectiu de 

pertinència. 

La anàlisi de la variància per edifici com s’ha dit inicialment, ha donat significativa per ambdues opcions. 

Per l’opció “Faig la compra amb bosses de plàstic que compro en el mateix punt de venda”. En fer la 

separació de mitjanes s’observa que els usuaris de l’EETAC fan servir aquesta opció amb una freqüència 

significativament superior amb la que ho fan els usuaris dels altres edificis, indicant per tant un 

comportament menys sostenible d’aquest segment de la població enquestada. Tot i això, cal indicar que 

l’ús del cabàs o bosses grans reutilitzables (actitud sostenible) és el més emprat per els tres segments 

de l’edifici de procedència i que hi ha diferències significatives superiors entre els “edificis altres” i  els 

edificis EETAC i ESAB. 

o Preferències dels productes en el moment de comprar respecte l’origen d’aquests. 

Valoració general: 

La anàlisi de la variància per a aquest factor ha resultat significativa. La Figura 4.29 mostra la separació 

de mitjanes de la valoració que fan els usuaris del campus en relació a les preferències en el moment de 

comprar respecte l’origen dels productes, contemplant 5 opcions. 
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Figura 4.29 Preferències dels productes alhora de comprar respecte l’origen d’aquests. 

Les opcions que encapçalen la valoració mitjana més elevada, en relació a l’origen dels aliments, han 

estat la “compra d’aliments convencionals” (6,85) i la “compra de productes de temporada” (6,81), que no 

es poden diferenciar estadísticament entre si i que són significativament superiors a les altres. 

Seguidament, s’ha valorat per sobre de la mitjana (5,45) la “compra de productes de proximitat enfront 

dels llunyans”, essent  aquesta opció significativament superior a les restants. Per sota de la valoració 

mitjana i significativament diferent a les altres s’hi troba l’opció “Compro productes ecològics” amb (3,36), 

finalment, es situa, amb valor significativament inferior a l’anterior, la “compra de cafè procedent de 

comerç just” (2,41). 

Aquests resultats posen de manifest que els usuaris del campus compren amb la mateixa preferència 

aliments convencionals  que productes de temporada i que en el moment de la compra tendeixen a 

escollir productes de proximitat. La baixa preferència pels productes ecològics i pel cafè de comerç just 

es pot atribuir a que aquests aliments probablement tenen una molt baixa incidència en l’alimentació dels 

usuaris del campus. 

HÀBITS EN RELACIÓ A L’ÚS DE RECURSOS 

Per a la anàlisi dels resultats de la pregunta nº 3 de l’enquesta, s’han separat les 13 opcions en quatre 

grups segons els diferents hàbits d’estalvi, a més de 2 afirmacions de la pregunta nº4. En primer lloc 

s’han agrupat els hàbits quotidians d’estalvi al domicili (Figura 4.30), en segon lloc l’estalvi d’aparells 

electrònics (Figura 4.33) seguit del lloc on realitza la compra prioritzant l’estalvi energètic (Figura 4.36)  i, 

per últim, la utilització dels diferents transports (Figura 4.37). 

Les afirmacions van ser valorades pels enquestats sobre una escala de 1 a 10. 

- Hàbits quotidians al domicili. 
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Valoració general: 

La valoració sobre els hàbits d’estalvi dels usuaris del campus en el seu domicili es presenta a la Figura 

4.30. La anàlisi de la variància per aquest factor ha resultat significativa i tot seguit es presenten els 

resultats de la separació de mitjanes entre les diferents opcions. 

 

Figura 4.30 Hàbits d’estalvi al domicili 

L’hàbit més destacat  respecte l’estalvi al domicili, i significativament superior a la resta d’opcions, és el 

de “tancar les llums quan no estic a casa” (9,6). Seguidament s’observen 2 hàbits estadísticament 

homogenis entre si i inferiors a l’anterior, com són el de “prendre mesures d’estalvi de gas, llum i aigua” 

(6,8) i el de “fer una recollida selectiva dels residus que genero a casa” (6,8). 

Com a mesures menys destacades, es valoren la “utilització de difusors d’aigua en les aixetes del 

domicili” (6,2) i “a l’ estiu la posada en marxa de l’aire condicionat per sota de 25ºC” (5,7). Aquestes dues 

opcions no mostren diferències significatives entre si però la que fa referència als difusors d’aigua 

tampoc es pot diferenciar estadísticament de la relacionada amb la recollida selectiva dels residus que 

genero a casa. 

Considerant globalment els resultats es pot indicar que els usuaris del campus tenen uns hàbits d’estalvi 

al domicili bastant satisfactoris, ja que en tots els casos la valoració està per sobre de 5. No obstant això, 

cal remarcar que  encara queda un llarg camí de millora en la totalitat dels hàbits, excepció feta del 

primer. En un col·lectiu amb alta sensibilitat i motivació per a l’estalvi energètic aquests indicadors 

haurien de ser molt més alts, amb valoracions superiors al notable. 

Valoració segmentada: 

Desprès d’analitzar els hàbits d’estalvi dels usuaris del campus en el seu domicili ha semblat molt 

interessant separar l’opció “Faig la recollida selectiva dels residus que genero a casa” en diferents 
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fraccions ja que el nostre treball consisteix principalment en la sensibilització de la recollida de fraccions 

orgàniques. Per aquesta opció s’ha fet la valoració segmentada en relació al col·lectiu al qual pertanyen 

els enquestats i a l’edifici on desenvolupen la seva activitat al campus. En ambdós casos la anàlisi de la 

variància ha resultat significativa. 

La Figura 4.31 presenta la separació de mitjanes en relació a la segmentació per col·lectius. 

 

Figura 4.31 Faig la recollida selectiva dels residus que genero a casa (per col·lectius). 

La valoració segmentada de l’opció “Faig la recollida selectiva dels residus que genero a casa”, indica 

que el PDI ho fa de forma significativament superior a com ho fan que els estudiants, mentre que 

col·lectiu del PAS i altres es situa en una posició intermitja, sense diferències significatives amb els altres 

dos grups. Aquests resultats indiquen que el personal docent i investigador del PMT té un millor hàbit de 

recollida selectiva que els estudiants i, per tant, un comportament més adequat des de l’òptica de la 

sostenibilitat. El comportament dels estudiants és clarament millorable i caldria fer un esforç suplementari 

de sensibilització dedicat a aquest col·lectiu. 

La Figura 4.32 presenta la separació de mitjanes en relació a la segmentació per edificis. 
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Figura 4.32 Faig la recollida selectiva dels residus que genero a casa (per edificis). 

La valoració segmentada per edificis d’aquesta opció indica clarament que els usuaris del campus que 

desenvolupen la seva activitat a l’EETAC separen significativament menys els residus que generen a 

casa que els que treballen/estudien en la resta d’espais, sense diferències significatives entre l’ESAB i 

els altres edificis. 

Tot i que no s’ha fet una anàlisi específica, considerant globalment els resultats de les dues 

segmentacions (col·lectiu i edifici) es pot deduir que els usuaris de l’EETAC, i especialment els seus 

estudiants, tenen un hàbit de recollida selectiva de residus menys desenvolupat que la resta d’usuaris del 

PMT. 

- Hàbits d’estalvi energètic dels aparells electrònics 

Valoració general 

L’anàlisi de la variància per a aquest factor ha resultat significativa. La Figura 4.33 mostra la separació de 

mitjanes de la valoració que fan els usuaris del campus sobre els hàbits d’estalvi energètic dels aparells 

electrònics. 



ACTIVITATS RESULTANTS 

 
Campanya de sensibilització ambiental per a la promoció i millora de la recollida selectiva de residus al Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT-UPC) 

87 

 

Figura 4.33 Hàbits d’estalvi energètic dels aparells electrònics. 

De les tres opcions que s’analitzen, “apagar la pantalla de l’ordinador quan es surt del lloc de treball” 

(7,9) te la valoració mitja més elevada i és significativament superior a la resta d’hàbits. El segon aspecte 

amb (6,8) fa referència a “Apagar l’ordinador una vegada s’ha deixat d’utilitzar”, es a dir desconnectat 

totalment, es situa en una valoració intermitja i significativament diferent de les altres dos opcions. 

Ambdós resultats indiquen que els hàbits relatius a mesures d’estalvi energètic amb l’ús de l’ordinador 

estan força implantats en els usuaris del PMT, tot i que encara poden millorar de forma notòria, 

especialment el segon. 

Per últim amb una valoració mitja de (5,1) i significativament inferior tenim el “Deixar els aparells 

electrònics en Stand by”. Per tant, un hàbit incorrecte.Tot i ser un resultat negatiu des de l’òptica de 

l’estalvi energètic, es troba en el límit de l’aprovat. Per tant, el col·lectiu dels usuaris del campus hauria 

de millorar molt aquest hàbit que, com plasmen molts estudis, incrementa sensiblement el consum 

d’energia elèctrica. 

Valoració segmentada 

S’ha valorat les tres opcions ja que totes elles estan força relacionades entre elles i han donat valors 

bastants inesperats i interessants quan les hem segmentat tant per edificis o per col·lectius. La primera 

pregunta no ha resultat significativa per a cap segment però resulta rellevant comparar aquest hàbit amb 

“Apago l’ordinador quan deixo d’utilitzar-lo” que ha resultat significativa per tots dos segments. “Deixo els 

aparells electrònics en Stand by” ha resultat significativa per la segmentació edificis i no pas per 

col·lectius o la tercera no ho ha estat pel segment col·lectius. 

La Figura 4.34 presenta la separació de mitjanes en relació a la segmentació per col·lectius. 
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Figura 4.34 Hàbits d’estalvi energètic dels aparells electrònics col·lectius. 

En aquesta separació segmentada per col·lectius no hi ha diferencies significatives amb les opcions 

“Apago la pantalla de l’ordinador” i “Deixo els aparells en Stand by”, però en canvi s’ha trobat diferencies 

significatives amb l’opció “Apago l’ordinador quan surto del meu lloc de treball”. En aquest cas el grup del 

PAS i Altres té aquest hàbit d’estalvi energètic significativament més desenvolupat que el dels estudiants, 

mentre que el comportament del PDI es intermedi i sense diferències significatives respecte als altres 

dos col·lectius. 

El col·lectiu Estudiants apaga majoritàriament més la pantalla que no pas l’ordinador en el seu lloc de 

treball. En canvi els altres dos col·lectius es comporten de manera contraria. 

La Figura 4.35 presenta la separació de mitjanes en relació a la segmentació per edificis. 
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Figura 4.35 Hàbits d’estalvi energètic dels aparells electrònics per edificis. 

L’opció que s’ha segmentat ha estat “Apago la pantalla de l’ordinador”, el resultat no es significatiu en els 

diferents edificis del campus. Aquest hàbit està ben implantat però no totalment ja que el valor està entre 

7 i 8. En l’opció apago l’ordinador quan deixo d’utilitzar-lo s’observa que ho fan significativament més els 

usuaris del campus que treballen en els edificis que no són Escoles, no observant-se diferències entre 

l’EETAC i l’ESAB ja que majoritàriament en aquest edifici són estudiants, a més aquest hàbit es valora 

de 6 a 7, és a dir que hi ha molt camí per a la millora. Pel que fa a l’opció “Deixo els aparells electrònics 

en stand by” s’observa que els usuaris que estudien/treballen a l’ESAB ho fan significativament menys 

que els que resideixen a la resta d’espais (EETAC i altres), la qual cosa significa que cal millorar molt 

aquest hàbit d’estalvi energètic i que hi són de l’ESAB. 

Considerant globalment les dues segmentacions es pot indicar que cal millorar els hàbits d’estalvi 

energètic dels usuaris del campus i especialment els dels estudiants i els que estudien/treballen a 

l’ESAB. 

- Hàbits en el moment de comprar prioritzant l’estalvi energètic 

L’anàlisi de la variància dels hàbits que fan referència a prioritzar l’estalvi energètic en el moment de 

comprar alguns bens que consumeixen energia ha resultat significativa. La separació de mitjanes per a 

aquest factor es presenta a la Figura 4.36. 
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Figura 4.36 Hàbits en el moment de comprar prioritzant l’estalvi energètic. 

De les tres opcions que es proposen alhora de comprar prioritzant l’estalvi energètic, la que més han 

valorat significativament i/o estan més disposats a comprar és en el cas de les bombetes de baix consum 

(8,2). En el segon lloc, i amb diferències significatives respecte les altres dues opcions, es situa comprar 

un electrodomèstic prioritzant l’eficiència energètica enfront del preu (6,8), mentre que la valoració 

inferior correspon a l’alternativa “Pagaré més pel meu vehicle si té prestacions ecològiques (reducció de 

CO2)” (5,6) que es significativament inferior a les dues altres. 

Els resultats indiquen que els usuaris del campus tenen molt implantat l’hàbit de compra de bombetes de 

baix consum, que comporta una gran reducció del consum d’energia elèctrica, però que els hàbits en el 

marc de la sostenibilitat energètica disminueixen sensiblement quan es tracta d’adquirir electrodomèstics 

i encara més si són vehicles de motor. 

De les anteriors valoracions se’n podria inferir, tot i que es tracta d’una hipòtesi no comprovada, que com 

més car es un producte, els usuaris del campus estan menys disposats a pagar més per un bé, tot i que 

tingui prestacions ecològiques. 

- Hàbits quotidians de transport 

L’anàlisi de la variància per a aquest factor ha resultat significativa. La Figura 4.37 mostra la separació de 

entre les tres opcions proposades per a valorar els hàbits quotidians de transport dels usuaris del 

campus. 
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Figura 4.37 Hàbits quotidians de transport. 

Pel que fa al medi quotidià de transport l’opció més valorada és la utilització del transport públic (6,5), 

bastant a prop, però amb diferencies significatives, de l’ús del vehicle propi (5,6). La utilització de la 

bicicleta presenta una valoració significativament inferior (2,9) a les altres dues opcions. 

Una anàlisi simplificada de les 3 opcions podria pressuposar que es tracta d’alternatives disjuntes, és a 

dir que els usuaris van al campus només amb una de les 3 opcions i que l’elecció d’un dels 3 medis 

informa directament sobre la sostenibilitat dels seus hàbits. Però aquest supòsit és incert per diversos 

motius. En primer lloc, la ubicació del CBL a Castelldefels i la molt diversa procedència dels usuaris del 

campus fa que la utilització del transport públic sigui poc factible per a determinats usuaris. En segon 

lloc, i per raons diverses, diversos usuaris fan servir de forma complementària diversos medis, 

especialment els dos primers, però també transport públic i bicicleta. Altrament el transport només amb  

bicicleta requereix proximitat al campus. 

Atenent als condicionants anteriors els resultats obtinguts indiquen els usuaris del campus globalment 

tenen uns hàbits de transport quotidià decantats cap als més sostenibles (transport  públic i bicicleta) 

però que el transport amb vehicle propi també s’utilitza de forma notòria tot i ser un hàbit menys 

sostenible. 
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INTERACCIÓ ENTRE MUNICIPI I CIUTADÀ RESPECTE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 

En aquest apartat es tracten les dues ultimes afirmacions de la pregunta nº4 de l’enquesta ja que les 

dues primeres s’han analitzat en l’apartat anterior. 

En la Figura 4.38 s’analitza la opinió dels enquestats enfront la compensació econòmica per part dels 

municipis i ajuntaments alhora de realitzar una correcta recollida selectiva dels residus. L’anàlisi de la 

variància per a aquest factor ha resultat significativa i seguidament es presenten les diferències 

observades entre les dues opcions. 

 

Figura 4.38 Comportament per part dels municipis/ajuntaments respecte la recollida selectiva de residus. 

Els usuaris significativament valoren més que els municipis aconsegueixin una compensació per part de 

l’administració en benefici dels seus ciutadans (7,9) que no pas penalitzin als ciutadans que no facin la 

recollida selectiva (5,7). 

Resultats dintre de la obvietat, doncs clarament l’opció del ciutadà de ser beneficiat te uns resultats més 

valorats per part dels usuaris que en el cas de ser penalitzats per els ajuntaments i/o municipis. 

4.5.2 Hàbits en el Campus del Baix Llobregat (CBL).  

DIES DE LA SETMANA 

Per a l’anàlisi dels resultats de la pregunta nº 5 de l’enquesta, s’han separat les 9 opcions en 3 grups 

relacionats segons els diferents dies de la setmana que s’assisteix al campus. En primer lloc s’han 

agrupat els dies que hi van al campus  amb el  medi de transport que s’utilitza per arribar-hi (vehicle 

propi/transport públic). En segon lloc quants dies dines al campus amb on acostuma a realitzar aquest 

àpat (bar restaurant/edifici escola).  
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Per últim, s’analitzen les diferents opcions de dinar que ofereix el campus (carmanyola/bar-

restaurant/entrepà) amb quants dies son realitzades.  

Totes les opcions van ser valorades pels enquestats sobre una escala de 1 a 5 (en referència al nº de 

dies). 

- Dies de la setmana vens al campus 

Valoració general: 

La Figura 4.39 mostra/relaciona el transport que utilitzen els usuaris per arribar al campus ja sigui públic 

o propi amb el número de dies que aquests assisteixen. 

 

Figura 4.39 Dies a la setmana que els usuaris van al campus (transport públic, vehicle propi). 

Un nombre considerable d’usuaris del PMT acostumen ha anar-hi (4,72) dies a la setmana, es a dir quasi 

be tots els dies lectius de la setmana (5 dies). 

Per altre banda, hi ha una diferencia mínima respecte a quin medi de transport utilitzen per arribar al 

campus ja sigui transport públic o vehicle propi. Els usuaris que utilitzen el transport públic (2,38) son 

molt lleugerament superiors respecte els que utilitzen el vehicle propi (2,26). 

Valoració segmentada 

Hem separat aquesta pregunta en dos grups: els col·lectius i els edificis que hi han al campus. La 

separació segmentada per edificis no ha estat significativa per cap de les dues opcions oferides a l’hora 

d’arribar al campus. Per contra, el grup format per col·lectius és significatiu en les dues opcions. Per tant 

només es presenta la segmentació per col·lectius. 
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Figura 4.40 Dies a la setmana que els usuaris van al campus (transport públic, vehicle propi). 

El col·lectiu per la opció “quan vaig al campus utilitzo vehicle propi” que destaca significativament sobre 

els altres dos col·lectius és el PAS i altres. En canvi els altres dos col·lectius (estudiants i PDI) ho fan 

menys i no mostren diferencies significatives entre ells. Per l’altra opció, “quan vaig al campus utilitzo 

transport públic”, el col·lectiu estudiants, ho fa significativament més que el  col·lectiu PAS i altres, 

mentre que el PDI es situa en una posició intermitja, sense diferències significatives amb els altres dos 

col·lectius. 

Ambdues opcions són complementaries i indiquen que el col·lectiu del PAS i altres fan servir 

significativament més el cotxe i que els estudiants fan servir més el transport públic que el PAS i altres. 

Des de l’òptica de la sostenibilitat cal indicar que el col·lectiu del PAS ha de millorar més que els altres 

en relació a l’ús del transport públic per anar al campus. 

- Quants dies de la setmana dines al campus, i on ho fas (bar restaurant/edifici escola)? 

Valoració general 

La Figura 4.41 fa referència als dies de la setmana que els usuaris dinen al campus i dintre d’aquests, en 

quin espai ho fan (bar restaurant/edifici escola). 
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Figura 4.41 Quants dies de la setmana dines al campus i a on ho fas (bar restaurant/edifici escola). 

La mitjana de dies que els usuaris es queden a dinar a les instal·lacions del campus  es de (2,97) dies, 

per tant el 60% dels dies lectius de la setmana (5 dies). 

Majoritàriament dinen a l’espai del Bar-Restaurant del campus (2,18 dies), mentre que als espais dels 

que disposen les escoles nomes hi dinen 0,88 dies. 

Per tant, l’espai del bar-restaurant enfront dels espais adaptats de cada edifici es el més concorregut 

degut segurament a les facilitats que troben en els serveis dels que disposa. 

Valoració segmentada 

Fem una valoració segmentada entre els col·lectius i els edificis. L’anàlisi de la variància per “Quants 

dies dines al campus” indica que només hi ha efecte significatiu per el segment col·lectius. Per les altres 

dues opcions tant un grup com l’altre tenen diferències significatives en les dues opcions donades pel 

lloc on habitualment dinen. 
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Figura 4.42 Quants dies de la setmana dines al campus i a on ho fas (bar restaurant/edifici escola). 

En la Figura 4.42 representem el grup col·lectius per les tres opcions: Quants dies dines al campus, al 

bar-restaurant o al teu edifici/escola. El col·lectiu del PDI dina significativament més dies al campus que 

els altres dos col·lectius. Es pot observar també que, significativament, els estudiants i el PDI dinen més 

vegades al bar-restaurant que no pas el col·lectiu PAS i altres que hi dinen significativament menys, i que 

els PAS i Altres dinen més al seu edifici que els altres dos col·lectius. 

 

Figura 4.43 Quants dies de la setmana dines al campus i a on ho fas (bar restaurant/edifici escola). 
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Si comparem per edificis (Figura 4.43), els usuaris dels edificis docents com són l’EETAC i l’ESAB, dinen 

significativament més al bar-restaurant que no pas els usuaris del altres edificis. Contràriament, i de 

forma lògica, els usuaris dels altres edificis dinen significativament més al seu edifici que no pas als 

altres usuaris del campus. 

- Quants dies de la setmana dines al campus, quin tipus de dinar  (carmanyola/bar restaurant/entrepà) 

consumeixes? 

Valoració general 

La Figura 4.44 analitza els diferents dies de la setmana que els usuaris es queden a dinar a les 

instal·lacions del campus i quin tipus de dinar consumeixen. 

 

Figura 4.44 Quants dies de la setmana dines al campus, quin tipus de dinar  (carmanyola/bar restaurant/entrepà)? 

Com ja s’ha comentat abans a la Figura 4.41 els usuaris es queden una mitja de (2,98) dies de la 

setmana a dinar al campus. En l’apartat que s’analitza a continuació (Figura 4.44), a més dels dies que 

els usuaris es queden a dinar al campus, es fa una anàlisi respecte les diferents opcions de dinar, ja sigui 

carmanyola/tapper, menú del bar restaurant o entrepà. Amb una proporció de 2,16 dies, dinar de 

carmanyola/tapper és clarament l’opció més majoritària dels usuaris del campus. Dinar el menú del Bar 

restaurant del campus amb 0,8 dies es la segona opció més usual. Per últim l’opció de dinar entrepà és 

la minoritària que es fa 0,51 dies a la setmana. . Clarament aquestes dues últimes opcions son molt poc 

utilitzades ja que respectivament són menys d’un dia. 

Tal i com indica la Figura 4.44, una majoria d’usuaris dinen de carmanyola/tapper, aquest fet pot ser 

degut a que la majoria d’usuaris son estudiants, hipòtesi que es podrà validar o rebutjar segons els 

resultats de l’anàlisi segmentada.  

Valoració segmentada 
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Per saber el tipus de dinar que consumeixen els diferents col·lectius i usuaris d’edificis, s’ha segmentat 

en aquest dos grups. L’anàlisi de la variància ha resultat no significativa per el grup edificis mentre que 

ha detectat diferències significatives en relació al col·lectiu de pertinença. En aquest nomes s’han trobat 

diferencies significatives en una de les tres opcions donades: “quants dies dines de carmanyola/tapper”. 

La Figura 4.45 mostra la separació de mitjanes pel que fa a la segmentació per col·lectius. 

 

Figura 4.45 Quants dies de la setmana dines al campus, quin tipus de dinar  (carmanyola/bar restaurant/entrepà)? 

Els resultats indiquen que no hi ha diferències estadístiques entre els tres col·lectius (estudiants, PDI i 

PAS i altres) pel que fa a dinar de carmanyola/tapper o d’entrepà. Contràriament, el PDI té 

significativament més implantat l’hàbit de dinar el menú del restaurant que el que mostren els estudiants i 

el PAS i altres, que no es poden diferenciar entre si en aquesta opció.  

Aquests resultats es podrien relacionar amb una superior disponibilitat econòmica per part del PDI en 

relació als altres dos col·lectius, especialment els estudiants. 

- Hàbits de recollida selectiva en el campus. 

o Hàbits de recollida selectiva a l’hora de dinar al campus. 

Els hàbits de recollida selectiva de les restes del dinar es tracta a continuació (Figura 4.46), des de un 

hàbit “d’educació mínima” com pot ser la recollida de la safata una vegada s’ha acabat de dinar fins una 

recollida selectiva de cadascun dels diferents residus generats. 

L’anàlisi de la variància per a aquest factor ha resultat significativa i la separació de mitjanes es presenta 

a la Figura 4.46. 
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Figura 4.46 Hàbits de recollida selectiva alhora de dinar al campus. 

Respecte aquests hàbits de recollida que realitzen els usuaris del campus al menjador, s’observa com 

aquests son molt satisfactoris. Pràcticament la totalitat dels usuaris recullen la safata o restes de menjar 

una vegada han acabat de dinar (9,04). No obstant, el fet que la valoració no sigui de 10 significa que 

una petita part (aproximadament un 10%) dels usuaris del menjador deixen la safata a la taula, fet 

fortament reprovable en relació a les actituds socials front a la generació i reciclatge dels residus i al grau 

d’educació general i ambiental. 

Amb unes mitjanes inferiors a l’anterior però amb resultats satisfactoris observem els hàbits de recollida 

selectiva de les diferents restes de menjar. Separar el vidre amb una mitjana de (8,03) es la més 

habitual, seguidament  la separació d’envasos (7,97) i la de restes de menjar o matèria orgànica (7,71) 

tanquen aquest anàlisi. Igualment que podem veure que hi ha unes diferencies entre els diferents 

fraccions orgàniques, estàticament no les podem diferenciar. 

Respecte a les 4 opcions només s’observen diferències significatives entre la primera opció, que té una 

valoració superior, i les altres tres, que no es poden diferenciar entre si. Aquesta diferència és atribuïble 

a que una petita part dels usuaris recollen la safata i la porten al carro però no separen les fraccions. 

Aquest comportament és rebutjable des de l’òptica de la sostenibilitat i la preservació del medi ambient. 

El fet que no hi hagi diferències en relació a la separació de les diferents fraccions vol dir que els usuaris 

separen tant la fracció orgànica com el vidre i els envasos, fet molt satisfactori atès que les mitjanes són 

força altes (al voltant de 8). 

o Residus generats al lloc de treball / edifici / escola, si es reciclen (en quin percentatge) i el 

motiu de perquè no ho fan. 



ACTIVITATS RESULTANTS 

 
Campanya de sensibilització ambiental per a la promoció i millora de la recollida selectiva de residus al Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT-UPC) 

100 

La figura 4.47 mostra el tipus de residus que generen els usuaris del PMT en el seu lloc de treball o 

estudi. Per altre banda, la figura 4.48 indica quins son els residus que més es reciclen al lloc de treball / 

estudi. 

  

 
Figura 4.47 Quins residus produeixo més al campus  

 
 

 
Figura 4.48Quins residus reciclo més al campus 

 

La quasi totalitat dels usuaris, com és lògic en un campus universitari, generen paper, que és la tipologia 

de residu que més es genera (92,1%), seguit del envasos (76,2%) i de la fracció orgànica (65,1%). 

L’elevada generació d’envasos deriva probablement del consum de begudes i consumibles embolcallats 
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de tipus alimentari o destinats a l’estudi o al treball. El fet que es generi amb alta proporció fracció 

orgànica segurament ve condicionat segurament perquè una bona part dels usuaris mengen al PMT amb 

una certa freqüència. La resta de residus són generats en proporció inferior al 35%, destacant la 

generació de piles (34%), de tòner (29,8%) i de vidre (28,3%) amb percentatges similars propers al 30%. 

La generació dels dos primers està probablement relacionada amb la feina o estudi, mentre que la del 

vidre pot venir determinada per dos activitats: docent (vidre de laboratori) o alimentació (consum de 

begudes). Els residus que els usuaris del PMT generen en menor percentatge són els CDs i electrònics 

(20,6%), els elèctrics (18,7%) i els químics (15,9%). La procedència d’aquests residus ben probablement 

deriva d’activitats específiques d’estudi o de treball (despatx, aules o laboratoris) dels usuaris. 

A la Figura 4.47 es presenta el percentatge dels residus que més reciclen els usuaris al campus.  

“A priori” caldria esperar que aquesta figura tingués una estructura similar a l’anterior, especialment pel 

que fa a l’ordre de magnitud per a cada tipus de residu, però cal tenir en compte que aquesta pregunta 

no fa referència al percentatge en que es recicla el residu generat sino a si reciclen en mayor o menor 

grau un determinat tipus de residu. No obstant, aquest comportament predictible només es compleix  en 

el paper  i els envasos. En els altres tipus de residus s’observen dues tendències: indicar que es recicla 

molt menys del que es genera o reciclar-ne molt més. El primer supòsit es troba en la fracció orgànica 

que es genera en un 65,1% i que es diu que es recicla en un 33,3%. Aquest fet ve condicionat pel fet que 

només hi ha contenidors de recollida d’orgànica al menjador del PMT i que només funciona a les hores 

del dinar. Del resultat obtingut se’n desprèn que caldria posar contenidors d’orgànica en altres punts del 

campus. Els resultats dels altres residus indiquen que els residus que més es reciclen són: el vidre 

(70,6%), les piles (60,8%) els residus elèctrics (41,2%), el tonner (35,3%), els Cds i electrònics (33,3%) i 

els químics (33,3%). 

o En quina proporció? 

La Figura 4.49 mostra en quina proporció es reciclen els residus generats pels usuaris al campus. 
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Figura 4.49 En quina proporció recicles 

Els resultats mostren que en cap tipus de residu es recicla el 100% del residu generat, però els valors 

són força elevats en la major part dels casos. Aquesta tendència és esperada atesa la dificultat que té 

reciclar la totalitat d’un residu que es genera però també pot indicar que no es fa prou esforç per 

aconseguir-ho. Aquest segon aspecte és rellevant quan la diferència entre generat i reciclat és elevada. 

S’observa que els residus que més es reciclen són els envasos, les piles, el paper i el vidre, amb 

percentatges compresos entre el 85 i el 82%. En segon lloc es situen el tòner, els residus químics, la 

fracció orgànica i els elèctrics (del 72 al 76%), mentre que els que es reciclen en menor proporció en 

relació a la generació són els CDs i residus electrònics (61%). 

4.5.3 Dotació de contenidors de recollida selectiva  al lloc de treball/estudi. 

La Figura 4.50 mostra l’opinió dels usuaris del campus en relació a la dotació de contenidors per la 

recollida selectiva de residus en el seu edifici de treball o d’estudi. Per a cada tipus de contenidor es 

presenta si n’hi ha (primer histograma) i si n’hi afegiries més (segon histograma). 
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Figura 4.50 Número de contenidors que hi ha per edifici i s’hi afegiries més: 

En referència a si hi ha contenidors de recollida selectiva als diferents edificis dels usuaris enquestats 

s’obtenen valoracions  molt altes pels contenidors de paper (89,2%) i envasos (83,3%), altes pels de 

matèria orgànica (63,5%) i piles (58,6%), intermèdies pels de vidre (50%) i molt baixes pel de tòner 

(21,2%). 

Per altre banda, en relació a si els usuaris afegirien més contenidors als seus respectius edificis, 

s’observa que es considera que cal augmentar la dotació de tots els tipus de contenidor amb el següent 

ordre decreixent: tòner (59,5%), vidre (52,3%), piles (49,5%), orgànica (43,2%), envasos lleugers (36,5%) 

i paper (34,2%). 

Dels anteriors resultats sorprèn que els usuaris del PMT considerin que hi ha contenidors d’orgànica en 

el seu edifici quan només n’hi ha als espais destinats a menjar de l’edifici de serveis del campus i a 

l’edifici B6 (IdeG). Tampoc és explicable la consideració que fan amb els contenidors de vidre ja que 

nomes n’hi ha l’edifici B4 (CTTC) pel vidre general i a l’ESAB per el vidre de laboratori.  

4.5.4 Projecte Llavor (CBL). 

L’objectiu general d’aquest projecte és la posada en marxa d’un sistema de recollida selectiva i de 

valorització (compostatge) en origen de gran part de la fracció orgànica generada al Parc Mediterrani de 

la Tecnologia (PMT - Campus UPC del Baix Llobregat). D’aquesta manera els objectius específics 

d’aquest projecte són: 
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- Valoritzar en origen la major part dels residus orgànics generats en el PMT mitjançant la posada en 

marxa d’un compostador pilot. 

- Sensibilitzar i implicar la comunitat del PMT en la valorització dels residus orgànics. 

S’han realitzat 4 gràfiques d’estudi, que corresponent a la pregunta 9, 10, 11, 12 de l’enquesta, primera 

de totes referent al coneixement d’aquest projecte (Figura 4.51), en segon lloc la participació en 

l’enquesta de sondeig inicial que es va realitzar (Figura 4.52), a continuació l’assistència a les 

presentacions del projecte  que es van dur a terme al mes de Maig de 2011 (Figura 4.53) i, per últim, si 

han vist els cartells o altres elements informatius als edificis i/o bar-restaurant promovent la recollida 

selectiva dels residus generats (Figura 4.53). 

CONEIXEMENT DEL PROJECTE LLAVORS 

 

Figura 4.51 Coneixement del Projecte Llavor. 

En referència al coneixement del Projecte Llavor, un 43,3% dels usuaris afirmen conèixer el Projecte 

Llavor realitzat al campus (CBL). Per tant, una conclusió directa es que en el moment d’iniciar-se aquest 

projecte els usuaris no s’hi varen sentir identificats o simplement que no es van assabentar de la seva 

existència, tot i haver fet una campanya de promoció del projecte al Parc Mediterrani de la Tecnologia. El 

relativament baix coneixement del projecte indica que la campanya de promoció no va ser prou ben 

dissenyada i/o executada. 
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PARTICIPACIÓ A L’ENQUESTA DE SONDEIG INICIAL 

 

Figura 4.52 Participació en l’enquesta de sondeig inicial. 

La participació en l’enquesta de sondeig inicial sobre el coneixement del Projecte Llavor, reflexa uns 

resultats prou contundents. Un 83,05% no va participar en aquesta. Aquests resultats poden ser deguts a 

que el número d’enquestes realitzades respecte aquest sondeig inicial va ser molt petit, sobretot si es 

compara amb l’enquesta que més endavant es passaria per a cada edifici en el marc de la realització del 

present Treball Final de Carrera. 

ASSISTÈNCIA A LES PRESENTACIONS DEL PROJECTE 

 

Figura 4.53 Assistència a les presentacions del projecte. 

L’assistència a les presentacions del Projecte Llavor no va causar molt entusiasme als enquestats. 

Només hi va assistir un 2,57%, resultat bastant pobre. La baixa assistència a les presentacions inicials 

pot ser deguda a que no els hi va arribar la informació i/o, més probablement, a la poca disponibilitat de 

temps que tenen els usuaris del campus per fer activitats suplementàries a les de la seva tasca principal 

(estudi o treball). En qualsevol cas aquest resultat es molt freqüent  quan es convoquen actes oberts en 

el PMT i quan s’analitza la tipologia del pocs assistents als actes d’aquesta mena s’observa que els que 

hi van són les persones més sensibilitzades o predisposades en relació a la temàtica de la convocatòria. 
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ELS CARTELLS PROMOVENT LA RECOLLIDA SELECTIVA 

 

Figura 4.54 Han vist els cartells o altres elements informatius als edificis i/o bar-restaurant promovent la recollida 

selectiva dels residus generats 

Pel que fa als cartells informatius de la recollida selectiva dels diferents residus que es van instal·lar als 

mateixos punts de recollida del menjador del bar-restaurant, s’observa que la meitat dels enquestats, 

51,15% afirmen “Sí” haver-los vist. Per tant, tot i ser un resultat d’aprovat  just (51,15%), es  pot dir que 

els cartells informatius han complert el seu objectiu. 

4.5.5 Campanya “Cara a Cara”: 

Campanya de sensibilització que es va realitzar durant 7 dies al mes de Desembre de 2011 a l’hora de 

dinar al menjador del campus mitjançant la participació d’estudiants que ajudaven i/o informaven 

respecte la separació en origen dels residus orgànics i de la resta de fraccions valoritzables generats per 

la comunitat del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT). 

A continuació i mitjançant uns gràfics analitzarem la campanya “Cara a Cara”. 

VA PRESENCIAR LA CAMPANYA “CARA A CARA”? 

 

Figura 4.55 Va Presenciar la campanya “Cara a Cara”? 
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En relació a si  els usuaris van presenciar la campanya “Cara a Cara”, s’observa que un 68% dels 

enquestats no van presenciar o no se’n van adonar d’aquesta campanya, mentre que un (29,71%) si que 

la van presenciar. Tot i l’esforç per part d’un grup d’estudiants i professors situats al costat dels “carros” 

de les safates a l’hora de dinar en el menjador del campus, el resultat que s’observa al gràfic (Gràfic 

V.3.5a) es bastant decebedor . Aquest resultat tant baix pot ser en part degut a que les enquestes es van 

repartir a l’atzar entre els diferents col·lectius dels distints edificis del PMT, sense tenir en compte si 

dinaven o no als espais del restaurant del PMT. Cal tenir en compte que la campanya “cara a cara” es va 

dur a terme en aquest espai a l’hora de dinar (de 13h fins a les 16h)  i, per tant, els usuaris que no van en 

aquesta franja horària no la van veure. Altrament, com ja hem dit en anteriors apartats una part dels 

usuaris del campus no dinen als espais del bar-restaurant. 

VALORACIÓ DE LA CAMPANYA “CARA A CARA” 

En aquest apartat (Figura 1.12) es presenten les valoracions dels usuaris respecte la campanya “Cara a 

Cara”, així com si els van ajudar a millorar la separació dels diferents residus generats en el menjador del 

campus.  

S’ha fet l’anàlisi de la variància per esbrinar si la campanya ha premés millorar l’hàbit personal de 

separar les diferents fraccions. L’ANOVA indica que hi ha diferències entre les 4 fraccions i la Figura 4.56 

mostra la separació de mitjanes entre aquestes. 

 

Figura 4.56 Valoració de la campanya “Cara a Cara”. 

Primer de tot i amb una mitjana més elevada es troba l’afirmació referent a si va ser o no adequada la 

campanya “Cara a Cara” (7,62). Afirmació aquesta que es pot considerar més general i d’opinió personal. 

El resultats són força satisfactoris i indiquen que els usuaris valoren amb un notable la realització de la 

campanya. 
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Per altra banda, s’observen les valoracions personals enfront dels diferents tipus de residus que es 

generen, i l’aportació d’aquesta campanya sobre una correcta recollida d’aquells. A continuació es 

descriuen  els resultats: 

En primer lloc, els usuari destaquen significativament l’ajuda proporcionada durant aquesta campanya en 

la separació de la fracció orgànica (6,28). Seguidament amb una mitjana significativa de 5,66 un aspecte 

relacionat amb l’anterior, com és el d’explicar que els tovallons de paper també van al cubell marró ja que 

aquests son de cel·lulosa i per tant es biodegraden perfectament. 

La separació d’envasos lleugers amb 5,1 no té diferencies significatives respecte l’ajuda “tovallons de 

paper van el cubell marro” ni amb “em va ajudar a separar millor el vidre” . La separació del vidre (4,18), 

significativament inferior a les dues primeres opcions però no diferenciable de la tercera, tanquen aquest 

anàlisi sobre la valoració de la campanya “Cara a Cara”. 

Podem concloure que el vidre és l’únic producte que la gent ha valorat per sota del 5, això ens va fer 

reflexionar i recordar-nos de quines ajudes fèiem o quines preguntes responíem alhora que la gent 

realitzes la separació orgànica. La gent quan els ajudaven tenien molt clar que havia de separar el vidre, 

però hi havia molta gent que ens deia que era feina del bar perquè era qui es treia el benefici de retornar 

aquest pots i eren els que ho havien de fer. 

Considerant globalment els resultats s’observa que la campanya cara a cara ha estat molt ben valorada i 

que ha servit per millorar els hàbits de separació de les diferents fraccions, especialment l’orgànica i, en 

menor proporció els envasos i el vidre. 

FREQÜENCIA AMB LA QUE S’HAURAI DE REPETIR LA CAMAPANYA “CARA A CARA”. 

 

Figura 4.57 Freqüència amb la que s’hauria de repetir la campanya “cara a cara”. 

La freqüència amb que els usuaris del campus repetirien la campanya “Cara a Cara” es molt elevada 

(90%). Un 48,69% dels enquestats la repetirien 2 vegades a l’any, mentre que un 41,18% dels usuaris la 

repetirien 1 vegada l’any. Només un molt baix percentatge dels usuaris (10,13%)  són partidaris de no 

repetir-la mai. 
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Els anteriors resultats són molt estimulants ja que indiquen que els enquestats consideren molt adequat 

que es faci aquest tipus de campanya que alhora que informa sobre que cal fer amb els residus del 

menjar estimula a que es separin les diferents fraccions i a que incrementi el reciclatge de la fracció 

orgànica, el vidre i els envasos lleugers. La repetició periòdica de la campanya en un Campus universitari 

és també molt necessària atès que anualment hi ha canvis importants en els usuaris, molt especialment 

en els estudiants però també en el PDI i el PAS. 

4.5.6 Quan dines als espais del Bar-Restaurant, en quin espai ho has? 

En aquest apartat (Figura 4.58) s’analitza els diferents espais on els usuaris del campus tenen la 

possibilitat de dinar. 

 

Figura 4.58 On dines al Bar-Restaurant en quin espai. 

L’opció més concorreguda amb 58,17% dels usuaris es el menjador general. La zona d’espai per als 

estudiants que es troba adjunta al menjador general, també coneguda com a “zona microones” amb un 

19,94% d’usuaris es posiciona com a segona opció. En tercer lloc, amb 12,47%, els usuaris dinen a 

l’espai reservat pel personal que treballa al Campus (PDI i PAS principalment) que és un recinte d’accés 

restringit situat al costat de la zona microones.  

Un 8,59% dels usuaris directament no dinen a les instal·lacions del campus. Per últim, un 0,83% 

d’usuaris dinen en altres espais, principalment fora del campus. 

4.5.7 Valoració de l’espai on dina habitualment del  Bar-Restaurant del campus 

respecte el número de contenidors i la seva distrib ució. 

En la Figura 4.59 es tracta el número de contenidors i la distribució d’aquests. La primera columna de 

cada tipus de contenidor, fa referència a l’opinió dels usuaris que creuen insuficients el número d’aquests 

en relació a l’espai d’on acostumen a dinar. La segona columna, indica la opinió dels usuaris que creuen 

adequada i estan conformes amb la distribució dels contenidors a l’espai on acostumen a dinar. 

S’observen diferències significatives tant en la diferencia en el numero de contenidors com en la seva 

distribució. 
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Figura 4.59 Valoració de l’espai on dina habitualment del Bar-Restaurant del campus respecte el número de 

contenidors i la seva distribució. 

Pel que fa a la valoració dels usuaris que creuen insuficient el nº de contenidors de residus actualment 

existent, destaca significativament per sobre dels altres el contenidor de paper amb un 33,1%. El 

contenidor de vidre (23,6%) es situa en una posició intermèdia, sense diferències significatives amb els 

altres contenidors. La valoració respecte la resta de contenidors és estadísticament homogènia  i indica 

que la dotació dels contenidors de matèria orgànica (22,9%) i envasos (18,4%) és considera 

significativament més adequada que la dels contenidors de paper. 

Pel que fa a la valoració de si la distribució dels contenidors es adequada és destaca significativament el 

contenidor groc (envasos lleugers) amb un 77,8%. Pel contenidor de matèria orgànica (70,7%), que es 

situa en posició intermèdia, no s’aprecien diferències significatives amb els altres contenidors. 

Contràriament, els usuaris consideren que la distribució de contenidors de paper (61,7%) i vidre (66,5%) 

és significativament menys adequada que la d’envasos lleugers.  

Els anteriors resultats posen de manifest que els usuaris tenen l’opinió que la dotació de contenidors en 

els espais del Bar-Restaurant del campus no és suficient, indicant les valoracions que la mancança és 

superior pel contenidors de paper i vidre que pels altres (envasos i orgànica). 

4.5.8 Valoració dels “estils de vida” dels usuaris del PMT.  

Per a la anàlisi dels resultats de la pregunta nº 18 del qüestionari, s’han separat les 12 opcions en tres 

grups segons la tipologia dels hàbits generals. En primer lloc s’han agrupat els 8 hàbits relacionats amb 
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la salut (ítems 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 i 12). En segon lloc s’han agrupat els 3 hàbits relacionats amb els 

aliments (ítems 3, 4 i 11). L’ítem 6, que fa referència al grau de conscienciació respecte al medi ambient, 

s’ha tractat de forma especial ja que es considera de gran rellevància en relació a la temàtica central 

d’aquest TFC. Per aquest motiu la seva anàlisi es fa conjuntament amb la de tres ítems del qüestionari 

que són indicadors de comportaments positius o negatius en el marc de la sostenibilitat:  

“faig la compra amb bosses de plàstic que compro en el mateix punt de venda” (pregunta 2; negatiu); 

“prenc mesures d’estalvi de gas, llum i aigua”  i “faig la recollida selectiva dels residus que genero a 

casa”(pregunta 3; positius). 

Les afirmacions d’aquesta pregunta van ser valorades pels enquestats sobre una escala de 1 a 10. 

L’anàlisi de la variància pels hàbits relacionats amb la salut va resultat significativa i la Figura 4.60 

presenta la separació de mitjanes entre els 8 hàbits. 

 

Figura 4.60 Hàbits relacionats amb la salut 

L’hàbit més valorat i significativament superior a la resta és la intenció de mantenir un equilibri entre la 

vida laboral i la privada (7,49). El control de sal a la dieta (5,9), l’exercici físic setmanal (5,76) i la revisió 

periòdica de la salut (5,65) es comporten com un grup estadísticament homogeni, significativament 

inferior a l’anterior i superior a la resta d’hàbits. En tercer lloc es situen els hàbits de beure alcohol (4,17), 

menjar 5 o més peces de fruita (3,94) i consum habitual de menjar ràpid (3,48), que tampoc es poden 

diferenciar entre si però que obtenen una valoració significativament superior a la menys valorada “soc 

fumador” (2,47). 

Els resultats anteriors indiquen que els usuaris del campus valoren amb un notable el manteniment d’un 

equilibri vida laboral/vida privada però només assoleixen un aprovat els seus hàbits de vigilància i control 
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de salut física. Els hàbits pocs saludables de consum d’alcohol, menjar ràpid i fumar obtenen valoracions 

baixes (de 4 a 2,5), però indiquen  que són hàbits relativament freqüents en una part del col·lectiu. 

L’anàlisi de la variància pels hàbits relacionats amb els aliments va resultat significativa i la separació de 

mitjanes es presenta la separació de mitjanes entre les 3 opcions. a la Figura 4.61. 

 

 Figura 4.61 Hàbits relacionats amb els aliments 

L’hàbit més valorat, tot i que amb una puntuació de 5,64, és “estic satisfet amb el valor nutricional dels 

aliments d’avui en dia”. Aquest hàbit és significativament superior als altres dos “llegeixo curosament 

l’etiquetatge dels productes” (4,31) i estic d’acord amb els preus dels aliments” (3,82) que no es poden 

diferenciar entre si. 

Els resultats anteriors permeten deduir que els usuaris del campus no estan gaire satisfets amb el valor 

nutricional dels aliments actuals, que no posen prou atenció a l’etiquetatge dels productes i que estan 

molt poc d’acord amb el preu dels aliments (es suposa per excessius).  

A continuació es tracta l’afirmació “soc una persona conscienciada amb el medi ambient” que, com s’ha 

dit abans, s’analitza conjuntament amb 3 hàbits més descrits ja en altres preguntes. L’anàlisi de la 

variància va resultat significativa i la Figura 4.62 presenta la separació de mitjanes entre les 4 opcions. 
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Figura 4.62 Estils de vida medioambientals  

La separació de mitjanes indica que la valoració de l’afirmació “soc una persona conscienciada amb el 

medi ambient” (6,99) no es pot diferenciar estadísticament de la que obtenen els hàbits “prenc mesures 

d’estalvi de gas, llum i aigua” (6,89) i “faig la recollida selectiva dels residus que genero a casa” (6,84). 

L’hàbit “faig la compra amb bosses de plàstic que compro en el mateix punt de venda” té una valoració 

molt baixa i significativament inferior a les altres tres. 

Aquest resultats posen de manifest que l’afirmació de ser una persona conscienciada amb el medi 

ambient comporta, amb la mateixa mesura i intensitat, hàbits d’estalvi de recursos i recollida selectiva de 

residus. La redundància entre les valoracions de les opcions positives sembla indicar una alta fiabilitat de 

l’enquesta i el fet que la valoració mitjana s’apropi al 7 indica que aquest hàbits els tenen una bona part 

dels usuaris del campus. Complementàriament, s’observa que l’hàbit indicatiu de baixa conscienciació 

amb el medi ambient (compra de bosses de plàstic en cada compra) té una valoració propera al 3, 

indicant i corroborant de forma numèrica, que una petita però sensible part dels usuaris del campus té 

hàbits inadequats en el marc de la sostenibilitat. 

Atesa la rellevància d’aquest grup d’opcions s’ha realitzat la valoració segmentada de les 3 opcions 

positives en relació a l’edifici on treballen/estudien els enquestats i al col·lectiu del campus al qual 

pertanyen. L’anàlisi de la variància només ha resultat significativa pel factor edifici. La Figura 4.63 mostra 

la separació de mitjanes per a les tres opcions estudiades: 
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Figura 4.63 Estils de vida medioambientals segmentada per edificis. 

Els resultats posen de manifest que l’edifici on es desenvolupen les activitats no afecta l’hàbit de prendre 

mesures d’estalvi de gas, llum i aigua, però si que afecta als altres dos i ho fa en la mateixa direcció. Les 

persones que estudien/treballen a l’EETAC  estan menys conscienciades amb el medi ambient i fan 

menys recollida selectiva dels residus que es generen a casa que les que ho fan a l’ESAB (on es 

detecten les valoracions superiors en valors absoluts) o als altres edificis. 

Aquest comportament diferencial de menor sensibilitat pel medi ambient dels usuaris procedents de 

l’EETAC es podria atribuir a la temàtica central d’estudi del centre que no està estretament vinculada a la 

temàtica mediambiental. 
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5 CONCLUSIONS 

De les activitats dutes a terme en aquest Treball Final de Carrera, que tenia com a objectiu general fer 

una campanya de conscienciació ambiental per a la promoció i millora de la recollida selectiva de residus 

al Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT-UPC), se’n deriven les següents conclusions que es 

presenten desglossades en apartats d’acord amb els substantivadors del objectius específics del TFC: 

Material de difusió 

1. Per tal de promoure i millorar la recollida selectiva de residus al PMT s’han elaborat diversos materials 

que s’han editat en format paper (cartells i material de disseny, logotip del projecte, panell informatiu per 

als plafons del menjador, tovalles individuals de paper per a les safates del menjador, cartells per als 

edificis del campus, cartells de suport per ajudar a la separació al menjador, pancarta llavor horitzontal, 

activitats en la Castelldefesta 2011, presentació per a les pantalles) i s’ha elaborat una pàgina web 

(http://compostpmt.cbl.upc.edu/) on, entre d’altres continguts,  es presenten el projecte Llavor 

“Valorització en origen de residus orgànics en el Parc Mediterrani de la Tecnologia.” subvencionat per la 

UPC i el projecte “Campanya de sensibilització per a la separació en origen dels residus orgànics 

municipals i de la resta de fraccions valoritzables dins la comunitat del Parc Mediterrani de la Tecnologia 

(PMT)” subvencionat per la DIBA i resums de les activitats generades durant el desplegament d’aquests 

dos projectes de sensibilització ambiental. 

Contenidors de recollida selectiva de residus en el PMT 

2. Per tal de conèixer la dotació i distribució de contenidors de recollida selectiva de residus s’ha fet un 

treball de camp que ha permès determinar la dotació de contenidors existents als carrers i a l’interior de 

cadascun dels edificis del PMT. Per a cadascuna de les tipologies de residus s’han confeccionat taules 

on s’hi indiquen el número d’unitats i les ràtios nºcontenidor/població (total pels de carrer i de l’edifici pels 

interiors). Complementàriament, s’ha elaborat un plànol de situació dels que estan als carrers. 

Implementació de la recollida selectiva al bar-restaurant del PMT.  

3. Per tal d’iniciar la recollida selectiva de la fracció orgànica al bar-restaurant del PMT, que fins llavors 

no es feia, s’han ubicat 7 contenidors marrons en els diversos espais reservats per a menjar i s’ha 

augmentat molt sensiblement ( de 1 a 7)  la dotació ja existent de contenidors d’envasos lleugers i de 

vidre, elaborant un plànol de situació dels 7 punts de recollida selectiva. 

Campanya “cara a cara” 

4. Per tal de millorar els resultats inicials de recollida selectiva de residus en el bar-restaurant del PMT 

que s’aconseguien després d’implementar els punts de recollida, es va dur a terme una campanya “cara 

a cara” durant 7 dies. Els situaren estudiants becaris en cada punt i explicaren als usuaris els avantatges 

mediambientals de la recollida selectiva, estimulant-los a fer-la i/o millorar-la. Complementàriament, es 

quantificava diàriament la massa de residus recollits segons tipologia i s’anotava el nombre de menjars 

efectuats.  
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La fracció orgànica es portava a compostatge pilot en el campus i la resta de fraccions es portaven als 

contenidors de carrer.  

5. La campanya “cara a cara” va comportar un gran increment en la recollida de la fracció orgànica 

(50g/usuari abans; 100g/usuari després) i també dels envasos lleugers. S’han confeccionat gràfics per 

visualitzar l’evolució de generació dels diferents residus abans i després de la campanya. 

Enquesta per a l’avaluació del grau de conscienciació ambiental dels usuaris del Parc Mediterrani de la 

Tecnologia (PMT) 

6. Els usuaris del PMT realitzen la major part (74%) de la seva compra habitual d’aliments en els 

supermercats (57%) i en els hipermercats (17%). 

7. El perfil majoritari dels usuaris del PMT pel que fa al contenidor/medi de transport de la compra 

d’aliments és altament satisfactori des de la vessant mediambiental ja que s’utilitzen  el cabàs o bossa 

gran reutilitzable ( (6,44), posen la compra directament al carro (4,9) o porten bosses de plàstic de casa 

(3,3). No obstant per una petita part de la compra s’adquireix bosses de plàstic en el punt de venda (3,4) 

que és un hàbit clarament no sostenible. El PAS i altres fan servir més el cabàs i compren menys bosses 

cada vegada que fan la compra que els estudiants, alternativa que és més emprada pels usuaris de 

l’EETAC, indicant un comportament menys sostenible d’aquest segment de la població. 

8. Els usuaris del PMT compren amb la mateixa preferència aliments convencionals (6,8) que productes 

de temporada (6,8) i tendeixen a comprar productes de proximitat (5,4). 

9. Els usuaris del campus tenen uns hàbits ambientalment satisfactoris d’estalvi de recursos, destacant el 

tancar els llums quan no estic a casa (9,6), i amb menor intensitat, i per tant força susceptibles de millora, 

el prendre mesures per estalviar gas, llum i aigua (6,8), fer recollida selectiva dels residus que es 

generen a casa (6,8), tenir difusors d’aigua a les aixetes (6,2) i posar l’aire condicionat a l’estiu per sota 

de 25ºC (5,7). 

10. El PDI fa més recollida selectiva de residus a casa que els estudiants i els usuaris que 

estudien/treballen a l’EETAC ho fan menys que els que estan als altres edificis.  

11. Els hàbits relatius a mesures d’estalvi energètic en l’ús de l’ordinador (apagar pantalla/ordinador) 

estan força implantats (mitjana 7,3), fent-ho més el PAS i altres que els estudiants, però és força habitual 

deixar els aparells electrònics en “stand by”, hàbit mediambientalment incorrecte que fans menys els que 

estudien/treballen a l’ESAB. 

12. Els usuaris del PMT tenen molt ben implantat l’hàbit de compra de bombetes de baix consum (8,2), 

però els hàbits de sostenibilitat disminueixen sensiblement quan es tracta d’adquirir electrodomèstics 

(6,8) i més quan es tracta de vehicles amb prestacions ecològiques (5,6). 

13. Per anar al PMT els seus usuaris fan servir més el transport públic (6,5) que el vehicle propi (5,6), 

emprant molt menys la bicicleta (2,9). Globalment els seus hàbits de transport estan decantats cap els 

més sostenibles (transport públic i bicicleta). 
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14. Els usuaris del PMT consideren que els municipis que aconsegueixen una bona recollida selectiva de 

residus han de ser compensats per l’administració en benefici dels seus ciutadans (7,9), trobant menys 

adequant que els que no la fan hagin de ser penalitzats (5,7). 

15. Els usuaris del PMT van al campus quasi bé tots els dies lectius de la setmana (4,7 dies front a 5 de 

lectius) i per fer-ho utilitzen tant el transport públic (2,4 dies) com el vehicle propi (2,3 dies). Els 

estudiants fan servir més el transport públic que el PAS i altres, essent aquest col·lectiu el que hi va més 

en vehicle propi i per tant el que té un hàbit de transport més susceptible de millora. 

16. Els usuaris del PMT es queden a dinar al campus 3 dies a la setmana dels 5 dies lectius (60%) i 

dinen més als espais del bar-restaurant (2,2 dies) que al seu edifici (0,9). El PDI dona més dies al 

campus que els altres dos col·lectius i els estudiants i el PDI dinen més vegades al bar-restaurant que el 

PAS i altres, essent aquest darrer grup el que més dina als espais reservats del seu edifici. 

Complementàriament els que estudien/treballen a les escoles (EETAC i ESAB) dinen més dies al bar-

restaurant que el PAS i altres. 

17. Quan mengen al PMT els seus usuaris ho fan més amb carmanyola/tapper (2,2 dies) que del menú 

del bar-restaurant (0,8 dies) i encara menys entrepans (0,5 dies), essent el PDI el col·lectiu que té més 

implantat l’hàbit de dinar el menú del restaurant. 

18. Els usuaris del PMT que dinen el campus tenen molt ben implantat l’hàbit de recollir la safata i/o les 

restes de menjar (9,0), però en menor intensitat separen les fraccions de vidre (8,0), envasos lleugers 

(8,0) i orgànica (7,7). Per tant, hi ha una petita part dels que dinen al campus que deixen la safata a la 

taula i d’altres que tot i recollir-la no separen les fraccions, actituds socialment reprovables en relació al 

grau d’educació ambiental i a la sostenibilitat i la preservació del medi ambient. 

19. Els principals residus que generen en el seu lloc de treball/estudi els usuaris del PMT són paper 

(92%), envasos lleugers (76%) i orgànica (65%), produint les altres tipologies de residus en proporcions 

inferiors al 35%. Dels residus que generen els que més reciclen són el vidre (71%), les piles (61%), els 

residus elèctrics (41%), i el tòner, CDs i electrònics i químics (del 35 al 33%). La fracció orgànica la 

reciclen un 33%. Pel que fa al percentatge de reciclatge respecte al total generat , s’observa que cap 

residu es recicla al 100%, reciclant-se més els envasos, les piles, el paper i el vidre (del 85 al 82%) que 

no pas el tòner, els residus químics , la fracció orgànica i els elèctrics (del 76 al 72%) i, en menor 

proporció els CDs i residus electrònics (61%). 

20. Pel que fa a si hi ha contenidors de recollida selectiva a l’edifici on desenvolupen la seva activitat, els 

usuaris del PMT donen valoracions molt altes als del paper (89%) i envasos (83%), altes pels de fracció 

orgànica (64%) i piles (59%), intermèdies pel vidre (50%) i molt baixes pel tòner (21%) i consideren que 

cal augmentar la dotació de contenidors de totes les tipologies i en aquest ordre decreixent: tòner (60%), 

vidre (52%), piles (50%), orgànica (43%), envasos lleugers (37%) i paper (34%). 

21. Només un 43% dels usuaris del PMT afirmen conèixer el projecte Llavor i només un 7,8% diu que va 

participar a l’enquesta de sondeig inicial en posar en marxa el projecte i molt pocs (2,6%) van assistir a 

les presentacions públiques del projecte. Contràriament, una mica més de la meitat (51%) afirmen que 
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han vist al PMT els cartells o altres elements informatius de promoció de la recollida selectiva de residus 

que es van confeccionar en el marc del projecte Llavor. 

22. El 30% dels usuaris del PMT  afirma que va presenciar la campanya “cara a cara” duta a terme als 

espais destinats a menjar de l’edifici de serveis per a promoure o millorar la separació de residus 

generats en menjar i donen una valoració alta (7,6) a la seva realització. Complementàriament, indiquen 

que aquesta campanya els va ser útil per millorar els seus hàbits de separació de fraccions, 

principalment l’orgànica (6,3) i els envasos lleugers (5,1) i menys el vidre (4,2). Un 90% dels usuaris del 

PMT considera que s’hauria de repetir aquesta campanya, un 49% una vegada a l’any i un 41% dues 

vegades.  

23. Quan dinen al als espais reservats per aquesta finalitat de l’edifici de serveisdel  PMT, el 58% dels 

usuaris ho fan al menjador general del restaurant, mentre que a la “zona micoones” nomes ho fan el 20% 

i a l’espai reservat pel personal que treballa al campus un 12,5%. Un 8,6% no dinen al PMT i només un 

0,8% mengen en altres espais del PMT. 

24. En relació als contenidors per a la recollida selectiva de residus en els espais de menjar del bar-

restaurant, els usuaris que dinen habitualment allí consideren insuficient la dotació per a totes les 

tipologies, però troben més a faltar els de paper (33%)  que els de vidre (24%) i de fracció orgànica 

(23%) i menys els d’envasos lleugers (18%).Pel que fa a si la distribució dels contenidors en els espais 

és adequada, consideren millor la d’envasos lleugers (78%) i d’orgànica (71%) que la de vidre (67%) i de 

paper (62%). 

25. Pel que fa als hàbits de vida saludable els usuaris del PMT donen la valoració més alta a l’intenció de 

mantenir un equilibri entre la vida laboral i la privada (7,5), però només assoleixen un aprovat (5.6) els 

hàbits de vigilància i control de salut. Els hàbits poc saludables de consum d’alcohol, menjar ràpid i fumar 

tenen valoracions baixes (de 4,2 a 2,5), però les xifres indiquen que són relativament freqüents en una 

part dels col·lectius. 

26. Els usuaris del PMT no estan gaire satisfets amb el valor nutricional dels aliments (5,7), no posen 

prou atenció a l’etiquetatge dels productes i estan molt poc d’acord amb el preu dels aliments (3,8). 

27. Els usuaris del PMT donen una valoració alta (7) a l’afirmació “soc una persona conscienciada amb 

el medi ambient” i donen valoracions molt similars a dues preguntes del qüestionari que són indicadors 

d’hàbits coherents amb l’anterior: “prenc mesures d’estalvi de gas, llum i aigua” (6,9) i faig la recollida 

selectiva dels residus que genero a casa” (6,8). De l’anterior se’n dedueix que una gran part dels usuaris 

del PMT tenen un grau alt de sensibilitat ambiental i que desenvolupen hàbits sostenibles pel que fa a la 

generació de residus i ús de recursos. Contràriament, s’observa  que l’hàbit indicatiu de baixa sensibilitat 

ambiental (fer la compra d’aliments amb bosses de plàstic que es compren en el mateix punt de venda) 

té una valoració de 3,3. Aquest fet indica que una petita però sensible part els usuaris del PMT té hàbits 

inadequats en el marc de la sostenibilitat.  Pel que fa als segments de la població estudiada s’observa 

que les persones que estudien/treballen a l’EETAC estan menys conscienciats amb el medi ambient i fan 

menys recollida selectiva dels residus que generen a cas que estudien/treballen en els altres edificis del 

PMT. 
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7 ANNEXES 

Annex I: Enquesta definitiva en català. 

Annex II: Enquesta definitiva en castellà. 

Annex III: enquesta definitiva en anglès. 
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