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RESUM 
 

 
La generació i gestió de residus és actualment un assumpte clau en matèria 
de sostenibilitat de les ciutats i poblacions arreu del món, i resulta un repte 
complex per als agents involucrats, especialment per als ens locals. 
 
Els objectius principals d’aquest projecte són l’estudi de la situació actual del 
municipi de Sant Pere de Ribes en matèria de residus i la investigació dels 
hàbits i comportaments dels usuaris a l’hora de separar els residus 
domèstics i comercials, posteriorment, el disseny d'intervencions basat en 
evidències per millorar els indicadors de recollida i separació de residus al 
municipi.  
 
Per a definir les fases del desenvolupament d’aquest projecte, s’ha partit de 
la metodologia Design Thinking. Per a investigar els hàbits i comportaments 
de la ciutadania i els comerços durant el procés de separació dels residus, 
s’han fet servir metodologies relacionades amb el disseny centrat en l’usuari 
També s’han estudiat diversos mètodes relacionats amb el màrqueting 
socioambiental i s’han introduït mètodes de disseny per al canvi de 
comportament en les intervencions del projecte. 
 
Posteriorment al recull de dades, s’han utilitzat diverses tècniques de síntesi 
pròpies del disseny centrat en l’usuari, amb l'objectiu de representar de 
manera visual les dades qualitatives més rellevants de la investigació dels 
usuaris. Aquestes tècniques han permès principalment identificar els punts 
febles i crítics durant el procés de separació de residus. 
 
Com a proposta final del projecte, un cop analitzats aquests punts febles i 
crítics i considerant els fonaments del disseny de serveis i les estratègies pel 
canvi de comportament, s’ha dissenyat tota de deu intervencions que es 
poden realitzar des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per tal de millorar 
l’experiència dels usuaris i facilitar-los el procés de separació de residus. 
 
Els resultats més rellevants obtinguts han sigut aconseguir de dades 
qualitatives que permetran reforçar la presa de decisions a l’hora de 
dissenyar intervencions locals per a millorar l’experiència de l’usuari durant 
el procés de separació de residus i incrementar el nivell de recollida selectiva 
del municipi.  
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ABSTRACT 
 

 
Waste generation and management is currently a key issue in the 
sustainability of cities and towns around the world and has become a 
complex challenge for the actors involved, especially for the local councils. 
 
The main goals of this project are the study of the current situation in the 
town of Sant Pere de Ribes in terms of waste and the research of the habits 
and behaviours of users during the separation of domestic and commercial 
waste. The other goal is to design local actions based on evidence to improve 
the recycling and separation rates in the municipality. 
 
To define the development phases of the project, it has been used the Design 
Thinking methodology. To research about the habits and behaviours of 
citizens and businesses during the waste separation process, methodologies 
related to user-centred design have been used. Also, various methods 
related to socio-environmental marketing have also been studied and design 
methods have been introduced for behaviour change in the project’s actions. 
 
Afterwards of collecting data, various synthesis techniques about user-
centred design have been used, with the aim of representing through visual 
resources the most relevant qualitative data from the user research. These 
techniques have mainly made it possible to identify the weak and critical 
points during the waste separation process. 
 
As a final proposal, after analysing these weaknesses and critical points and 
considering the fundamentals of service design and strategies for behaviour 
change, a total of ten local actions have been designed that could be carried 
out from the Local Council of Sant Pere de Ribes in order to improve the user 
experience and facilitate the waste separation process. 
 
The most relevant results obtained have been the fact of getting qualitative 
data that will allow to support the decision-making at the time of designing 
local actions to improve the experience of use during the process of 
separation of waste and increase recycling rate of the municipality. 
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ARC  Agència de Residus de Catalunya 

AV  Àrea de Vorera 

FORM  Fracció Orgànica de Residus Municipals 

PaP  Porta a Porta 

PiC  Paper i cartró 

RAEE   Residus d’Aparells Electrònics i Elèctrics 

RSU  Residus Sòlids Urbans 

SDDR   Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn 

SIG  Sistema Integrat de Gestió 

SPR   Sant Pere de Ribes 

TFG  Treball de Fi de Grau 
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INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte està centrat a investigar i analitzar les bones i males pràctiques que es 
porten a terme a l’hora de separar els residus a les llars i els comerços del municipi, i 
buscar quines intervencions es poden realitzar des de l’Ajuntament per a millorar la 
separació de residus, i en conseqüència, el nivell de recollida selectiva. 

L’objectiu principal d'aquesta investigació és el disseny d'intervencions basat en 
evidències per millorar els indicadors de recollida i separació de residus al municipi. Més 
concretament: 

 Estudi de la situació actual del municipi de Sant Pere de Ribes en matèria de 
residus. 

 Investigació dels hàbits i comportaments dels usuaris a l’hora de separar els 
residus domèstics i comercials. 

 Obtenció de dades rellevants per reforçar la presa de decisions a l’hora de 
dissenyar intervencions que seran dutes a terme des de l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes. 

 Les intervencions milloraran l’experiència de l’usuari durant el procés de 
separació de residus i incrementaran el nivell de recollida selectiva del municipi. 

L’abast d’aquest projecte va des de l’estudi de la ciutadania i els comerciants del 
municipi de Sant Pere de Ribes, com a generadors de residus domèstics i comercials, 
fins al plantejament i aplicació d’intervencions per a la millora de l’experiència dels 
usuaris durant el procés de separació i la millora del nivell de reciclatge al municipi. 

Pel que fa a les diferents fases de la gestió de residus, el projecte es limita a l’estudi de 
la separació de residus. És a dir, des que s’adquireix un producte, s’utilitza i esdevé un 
residu, fins que l’usuari es desplaça fins al punt de recollida selectiva i el residu es llença 
al contenidor. 

Motivació 

Vaig tenir l’oportunitat de realitzar les pràctiques al departament d’Espai Públic i Edificis 
Municipals de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’àrea de Gestió de Residus. La meva 
sorpresa va ser descobrir com era possible encabir una dissenyadora industrial 
especialitzada en el disseny centrat en l’usuari dins de l’administració pública. 

Treballar a l’Ajuntament em va permetre trobar l’oportunitat d’elaborar un Treball de Fi 
de Grau i vincular-lo amb dos temes que em resultaven molt interessants: el disseny 
centrat en l’usuari i la gestió de residus. L’oportunitat de poder aplicar tècniques 
d’investigació que he anat aprenent al llarg del grau, em va ajudar a introduir la 
perspectiva d’usuari en un departament tècnic. El fet que el projecte pogués arribar a 
tenir un impacte real en el municipi a través de l’administració pública, m’ha permès 
donar tangibilitat i aplicació al projecte. 

La motivació també ha vingut donada en detectar que serà complicat que Catalunya 
acompleixi per aquest 2020 els estàndards marcats per les legislacions autonòmiques i 
europees en matèria de residus. Aquest fet ha marcat el gran repte de trobar solucions 
per l’increment dels nivells de reciclatge amb la finalitat d’assolir aquests estàndards. 

Per últim, més enllà del nivell acadèmic, la motivació a l’hora de realitzar el projecte 
també ha estat derivada de la sensibilització personal sobre el medi ambient i l’impacte 
que causa la desmesurada generació de residus del model de consum actual. 
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Planificació 

El temps emprat per a realitzar el projecte ha estat d’aproximadament 8 mesos. Durant 
aquests mesos he dut a terme les pràctiques a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, fet 
que m’ha permès poder accedir a les dades necessàries per a la realització d’aquest 
projecte i poder desenvolupar i adaptar la investigació i les intervencions d’aquest 
projecte en base a la situació actual del municipi. 

Durant la fase inicial del projecte, vaig estar estudiant tot el marc teòric i legislatiu 
relacionat amb la matèria de residus, i investigant sobre les diverses metodologies 
entorn el disseny d’intervencions i comportament. També vaig començar a definir quines 
tècniques eren adients per a l’obtenció d’informació sobre els usuaris. 

Donada la situació de la COVID-19, vaig haver de replantejar les tècniques definides i 
vaig començar a obtenir dades qualitatives i quantitatives de manera telemàtica a través 
de les enquestes i entrevistes. Des del març a l’agost vaig fer un recull exhaustiu de 
dades sobre l’estat del municipi en matèria de residus. Alhora, es van començar a 
desenvolupar algunes de les intervencions, donada la disponibilitat de recursos o bé la 
necessitat d’efectuar determinades actuacions. 

Finalment, durant la darrera fase es van obtenir els resultats de les tècniques emprades 
per tal d’obtenir les dades necessàries per al desenvolupar les intervencions. 

Metodologia 

En aquest projecte caldrà aplicar una metodologia relacionada amb el disseny, que 
permeti entendre i actuar en base a l’experiència de l’usuari. Es faran servir un seguit 
de tècniques d’investigació de l’usuari i el seu comportament per all posterior disseny 
d’intervencions. 

Estructura 

Aquest projecte es troba dividit per capítols, seguint les fases de desenvolupament del 
projecte. En primer lloc es troba el marc teòric, que recull els fonaments per a poder 
contextualitzar i entendre el projecte. A continuació, es troba el marc legislatiu, el qual 
recull les normatives i plans d’actuació vigents més rellevants en matèria de residus. 

En el tercer capítol, sobre les metodologies i el disseny de serveis, s’introdueixen les 
diferents metodologies emprades durant el desenvolupament del projecte, i una 
pinzellada de l’estudi del comportament humà i el màrqueting social per a entendre els 
fonaments de la investigació del comportament i els hàbits dels usuaris durant la 
separació de residus. El quart capítol correspon a la fase de recerca, on es troba la 
informació recollida durant la investigació del municipi i dels usuaris. Seguidament es 
troba la fase de síntesi, on s’han utilitzat tècniques innovadores per extreure, analitzar i 
presentar la informació obtinguda. Aquesta informació permetrà dissenyar intervencions 
per a la millora de l’experiència de l’usuari durant la separació de residus i, en 
conseqüència, incrementar el nivell de recollida selectiva del municipi.  

Per últim es troben els Annexos, on es troba un recull les dades generades al llarg del 
desenvolupament del projecte, com ara els resultats de les enquestes, els fulls de 
seguiment d’incidències d’abocaments i els informes de les intervencions proposades.  
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1. MARC CONCEPTUAL EN L’ÀMBIT DE RESIDUS 

MUNICIPALS 

En aquest primer capítol es troba la introducció als conceptes i dades d’interès 
relacionats amb la matèria de residus municipals. 
 

 CONTEXT 

La generació i gestió de residus és 
actualment un assumpte clau en 
matèria de sostenibilitat de les ciutats i 
poblacions, i resulta un repte complex 
per als agents involucrats, 
especialment pels ens locals. La 
correcta gestió dels residus municipals 
és un problema cada vegada més 
urgent a Espanya, fruit de l'incessant 
increment de les quantitats generades 
i de l'augment de la gravetat dels seus 
efectes sobre el medi ambient. 

Segons les últimes dades de residus 
municipals de l’Agència de Residus de 

Catalunya, l’any 2019 cada habitant català va generar de mitjana 526 quilos de residus, 
tenint en compte tant els residus domèstics com els comercials. D’aquests, una mitjana 
del 55% ha acabat a un abocador. Durant els darrers anys han augmentat els estudis i 
informes que  alerten sobre la insostenible situació i la realitat del canvi climàtic i 
l'escalfament global. 

En els següents apartats, es detalla la relació entre els residus i el canvi climàtic, i els 
diferents impactes que causa la generació i gestió dels residus, a més de l’impacte 
econòmic que suposa per a les administracions. 

Des del punt de vista socioeconòmic, el ritme actual de consum de recursos, i en 
conseqüència, de generació de residus, no para de créixer i excedei la velocitat en què 
el planeta els proveeix. El model de consum actual es basa en un model d’economia 
lineal, de productes d’un sol ús, el qual no té sempre en compte els límits dels recursos 
i del planeta, i pot generar diverses problemàtiques tant econòmiques, com ambientals 
i socials. 

Actualment, el sistema de gestió de residus suposa a tots els municipis una gran 
despesa pública, com es pot observar en els pressupostos municipals d’arreu de l’estat. 
Segons les dades del pressupost municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en el cas de 
la capital es destinen un total de 104,7 milions d’euros en la recollida i gestió de residus. 
El procés de gestió de residus no només es basa en la logística de recollida per una 
empresa, sinó que suposa un gran desplegament, el qual es troba detallat a l’apartat 
1.4. sobre la gestió de residus.  

Cal subratllar que la incorrecta separació dels residus per part de la ciutadania i la 
incorrecta gestió pels ens locals, implica un augment del cost del seu reciclatge, i en el 
cas de la fracció resta, una despesa econòmica cada cop més elevada degut a les 
sancions per dipositar residus als abocadors, ja que la gran majoria de residus que hi 
van poden ser tractats i valoritzats. Per altra banda, cal contemplar que tot aquest procés 

Figura 1. Acumulació de residus. Font: Unsplash 
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permet la creació de nous llocs de treball i moviment econòmic entre les empreses 
gestores i de recollida.  

Respecte als aspectes ambientals, fruit de l’actual model de consum, existeixen un 
seguit de problemes i conseqüències que afecten de manera tant directa com indirecta 
al medi ambient, per tant, urgeix la necessitat d’abordar la crisi climàtica des de l’àmbit 
dels residus. Aquesta informació s’amplia a l’apartat 1.7.1 sobre l’impacte ambiental dels 
residus. 

El problema recau no només en la generació de residus, també en la contaminació 
associada al seu posterior tractament. El reciclatge ens permet convertir materials que 
acabarien sent un residu en un producte de valor, ja que reaprofitant els materials que 
conté es redueix l’ús de nous recursos naturals. 

Els plàstics, sobretot els d’un sol ús, són un clar exemple del model d’economia lineal, 
ja que generen impactes a l’entorn, en la salut i en el benestar de la població i en la resta 
del món natural del planeta. Un tractament més eficient d’aquests permet la reutilització 
i/o el reciclatge per a la producció de nous materials i productes, però la seva incorrecta 
gestió pot causar un gran impacte al medi ambient. 

S’ha pogut observar una major conscienciació i sensibilització ambiental de la població, 
especialment durant els darrers anys, amb titulars freqüentment als mitjans de 
comunicació sobre el nivell de consum i activitat humana i les seves conseqüències i 
amb l’aparició de “líders” o icones, especialment joves, com ara la Greta Thunberg, una 

activista sueca que, amb 16 
anys, ja lidera un moviment 
mundial contra el canvi climàtic. 
El seu missatge ha anat arribant 
a joves d’arreu del món, que 
seguint el seu exemple han 
començat a fer vagues i aturades 
contra el canvi climàtic, en el 
moviment conegut com a Fridays 
for Future, el qual ha sacsejat 
especialment les xarxes socials i 
els mitjans de comunicació. 

  Figura 2. Mobilització Fridays For Future Barcelona. Font: 
beteve.cat 



Separació de residus domèstica i comercial al municipi de Sant Pere de Ribes 
Natàlia Carmona Verdura 

16 
 
 

 ELS RESIDUS 

En aquest apartat es defineixen els diferents tipus de residus per poder entendre el camp 
d’aplicació del projecte. Segons la definició de l’Agència de Residus de Catalunya, un 
residu és “qualsevol material que el seu posseïdor no vol continuar tenint”. Una part 
d'aquests residus és aprofitable mitjançant la reutilització (acció de tornar a utilitzar els 
béns o productes) o el reciclatge (acció de reprocessament de parts o elements d'un 
article), i una altra, la qual s’anomena rebuig, la qual no s’aprofita i acaba a un abocador. 
 
Segons les dades que publica anualment l’Agència de Residus de Catalunya, cada any 
es produeixen més de 30 milions de tones de residus de diferents tipus a tot el territori, 
relacionats amb les diferents activitats que s'hi desenvolupen: la mineria, l’explotació 
forestal i agrícola, les indústries, la construcció, la depuració d’aigües, els serveis, o 
senzillament, la vida quotidiana de qualsevol persona.  
 
A continuació es defineixen els dos tipus de residus principals que es troben, segons el 
seu origen: els residus municipals i els residus industrials. Cal tenir en compte que 
l’àmbit d’estudi d’aquest projecte es basa únicament en els residus municipals. 
 
 

 

Figura 3. Abocament de residus. Font: Unsplash 
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 Residus municipals 

Una part considerable dels residus es generen a les llars, oficines i despatxos, comerços 
i establiments. Per llei, correspon als ajuntaments la competència de recollir i transportar 
els residus al lloc adequat per al seu tractament, i per això reben el nom de residus 
municipals. 
 
Principalment, es consideren residus municipals: 
 

 

Envasos 

 

Fracció resta 

 

Vidre 

 

Matèria orgànica 

 

Paper i cartró 

 

Poda i restes vegetals 

 

Runa 

 

Voluminosos i fusta 

 

Tèxtil 

Residus municipals especials 

Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE). 
Piles i altres acumuladors. Medicaments usats i/o 
caducats. Agulles, xeringues i objectes punxants 

de procedència domiciliaria. 

Taula 1. Classificació dels residus municipals segons el tipus de residu. Font de les icones: Flaticon 

 
A més, els residus municipals es poden diferenciar segons el seu origen: els residus 
domèstics i els residus comercials. 
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1.2.1.1. Residus domèstics 

Són residus generats directament pels ciutadans a les llars o domicilis i recollits de forma 
diferenciada en circuits municipals específics.  

La separació d’aquests per la seva 
correcta gestió recau en la ciutadania de 
cada municipi. La seva recollida 
selectiva dels residus domèstics són 
competència de l'Ajuntament la tasca de 
recollida selectiva dels residus i el seu 
transport fins a un destí adequat per a la 
seva reutilització o tractament.  

D’altra banda, com a part del procés, els 
agents encarregats de les gestió de 
residus han d’informar i formar a la 
ciutadania sobre la correcta classificació 
dels diferents residus segons la seva 

composició en origen, per tal que puguin ser reciclats o tractats correctament. La 
separació dels residus en origen, és a dir, a la pròpia llar, facilita el seu posterior 
reciclatge i/o tractament.  

Les dades sobre la generació i recollida selectiva dels residus es troben a l’apartat 1.6. 
 

1.2.1.2. Residus comercials 

Els residus comercials són definits com aquells residus generats per l’activitat pròpia del 
comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, als bars, als mercats, a les oficines i als serveis, 
com ara una perruqueria o una clínica veterinària.  
 
Són equiparables a aquest grup, als efectes de la gestió, els residus que s’originen a la 
indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals (corresponents a les 
fraccions de recollida selectiva). 
 
Segons el municipi, els residus comercials es poden recollir diferenciadament mitjançant 
models de recollida selectiva específics pels comerços, o bé es recullen conjuntament 
amb els residus domèstics.   

 
Un exemple freqüent a molts municipis és la 
recollida porta a porta (definida a l’apartat 
1.4.3.2) de paper i cartró comercial, com 
s’observa a la Fig. 5. En aquest cas, els 
comerços deixen els residus de la fracció 
corresponent a la porta de l’establiment en un 
horari determinat, i l’empresa gestora passa a 
recollir-ho.  

Figura 4. Home dipositant residus al contenidor 
d’envasos lleugers. Font: Pere Tordera 

Figura 5. Recollida comercial de paper i 
cartró. Font: Línia Mar 
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 Residus industrials 

 
Un altre tipologia de residus, tot i no ser 
objecte d’estudi d’aquest projecte, però 
cal tenir-los en compte a l’hora de 
quantificar la generació de residus, són 
els residus industrials.  
 
Tal com defineix l’Agència de Residus 
de Catalunya, es consideren residus 
industrials, aquells materials sòlids, 
gasosos o líquids resultants d’un procés 
de fabricació, de transformació, 
d’utilització, de consum o de neteja la 
persona productora o posseïdora dels 
quals té voluntat de desprendre-se’n i 
que no poden ser considerats residus 

municipals. Només els productors de residus que es consideren indústries poden 
generar aquesta tipologia de residus. 
 
Els residus industrials, per la seva importància quantitativa i les seves característiques, 
disposen d’un programa de gestió i d’un model de gestió específics.  
 
 

 ECONOMIA CIRCULAR 

Els residus es poden observar des d’una 
altra mirada, cada cop més popular: els 
residus com a recursos. Aquells residus 
aprofitables, tal com es defineix a l’inici de 
l’apartat, si compleixen les condicions i el 
seu processat i destí és l’adequat, poden 
esdevenir un recurs. Aquesta visió és la 
que fomenta l’Agència de Residus de 
Catalunya durant els últims anys. 
 
El present model productiu i econòmic 
lineal “d’extreure, produir, desaprofitar" 
està arribant ja al límit de la seva capacitat 
física, davant l’elevada explotació de 
recursos naturals. Aquest límit es pot 

mesurar amb indicadors com la capacitat de càrrega, la qual explica la necessitat d'un 
ús sostenible dels recursos naturals, ja que, l'única possibilitat que té qualsevol espècie 
de perpetuar-se de manera indefinida en un medi depèn del fet que consumeixi els 
recursos naturals més lentament que la capacitat que aquest tenen de reposició (Josep 
Xercavins Valls, 1998).  
 
Per tant, davant la necessitat de l’ús sostenible dels recursos naturals, s’estan 
considerant alternatives als models actuals. Durant els darrers anys s’ha fet ressò del 
Overshoot Day o Dia de la Sobrecapacitat de la Terra, és a dir, el dia en el qual hem 
esgotat tots els recursos naturals que la Terra és capaç de regenerar en un any. Per 
exemple, l’any 2020, Espanya va sobrepassar la biocapacitat del planeta el 27 de maig. 

Figura 6. Abocaments de residus industrials. Font: 
Comercialitzadora Pérez y Díaz. 

Figura 7. Definició gràfica de models d’economia i 
reciclatge. Font: envirall.es 
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Figura 8. Dia de la sobre capacitat per països l’any 2020. Font: Global Footprint Network 

 
Una de les propostes alternatives és l'economia circular. Tal com defineix la Ellen 
MacArthur Foundation, “és una alternativa atractiva que busca redefinir què és el 
creixement, amb èmfasi en els beneficis per a tota la societat. Això implica dissociar 
l'activitat econòmica del consum de recursos finits i eliminar els residus del sistema des 
del disseny”.  
 
Recolzada per una transició a fonts renovables d'energia, el model circular crea capital 
econòmic, natural i social i es basa en tres principis: 
 

● Eliminar residus i contaminació des del disseny 

● Mantenir productes i materials en ús 

● Regenerar sistemes naturals 

 
Així doncs, la gestió de residus també suposa un element clau a efectes de millorar els 
processos de circularitat. (Ellen MacArthur Foundation, 2019) 
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Figura 9. Diagrama del sistema de l’economia circular. Font: Ellen MacArthur Foundation 

 
En l’informe de l’any 2019 de la Situación y Evolución de la Economía Circular en 
España, realitzat per la Fundación Cotec para la innovación, amb la Cátedra UNESCO 
de Sostenibilidad de la UPC, s’afirma que “per encarar realment la transició cap a una 
Economia Circular cal abordar nous escenaris de desmaterialització, desenergizació i 
descarbonització del sistema de producció i consum, prioritzant el cicle recursos-
residus. Per a això serà necessari incidir en la gestió sostenible de les matèries 
primeres, en l'enfocament global de l'ús de materials, i en el desacoblament dels 
processos econòmics respecte a l'impacte ambiental. Això conduiria, no només a 
millores en la productivitat dels recursos, sinó també a reduccions absolutes en l'ús dels 
materials, on l'Economia Circular aposta per la durabilitat dels productes i la recuperació 
dels subproductes." (Fundació Cotec 2020, traduït del castellà) 
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 LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Tot el conjunt d’activitats relacionades amb la generació, la reducció de la font, 
l’emmagatzematge, la manipulació, la recollida, el tractament i l’eliminació de residus 
sòlids s’anomena sistema de gestió de residus. L’objectiu principal de la gestió de 
residus és permetre l’aprofitament dels recursos que contenen els residus. 
 
La gestió eficient de residus té en compte l’equilibri dels aspectes tècnics, ambientals, 
financers, legals i socials d’aquests elements. La ciutadania juga un paper important en 
el desenvolupament sostenible de la gestió de residus, per tant, s’ha de treballar i 
promoure en actuacions, des de la consciència, sobre la reducció, separació i reciclatge 
de residus. 
 
Els eixos fonamentals del model de residus municipals són el foment de la prevenció, la 
separació dels residus, l’augment de la recollida selectiva i el tractament de tots els 
residus. 
 
 

Sistema de la gestió de residus 
 

 
Figura 10. Sistema de gestió de residus. Font: ARC. Elaboració pròpia.  
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 Prevenció de residus 

Es considera prevenció de residus tota aquella acció que tingui per objectiu evitar la 
generació quantitativa de residus o bé disminuir-ne la seva perillositat. 
 
Des del punt de vista ambiental el millor residu és aquell que no es genera. Davant 
la gran quantitat de residus que es generen diàriament, la normativa, en tots els nivells, 
va situant progressivament la prevenció de residus com la primera prioritat de la gestió 
dels residus. Aquest creixement es pot observar a la Fig. 11, en la columna gris, on es 
troba l’evolució de la generació de residus municipals a Catalunya. 
 
 

 
Figura 11. Evolució de la generació de residus municipals a Catalunya. Font: ARC 

 
Existeixen dues línies principals en matèria de prevenció de residus: 
 

● Reducció en origen: minimització en les fases de disseny, producció, distribució 

o consum de l'ús de substàncies tòxiques i de matèries primeres. 

● Reutilització: el fet de tornar a usar un producte, ja sigui per a la mateixa funció 

inicial o una altra alternativa, en la seva forma original i sense cap modificació. 

Donat que no es requereix una transformació del producte, és més aconsellable 

que el reciclatge, ja que evita que l'objecte es converteixi en residu quan finalitzi 

definitivament el seu cicle de vida. 
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Cal destacar que la prevenció de residus no només es tracta des de la perspectiva 
institucional i normativa, sinó que existeix un teixit social cada cop més ampli amb 
diverses filosofies i estils de vida entorn a la prevenció de residus. Aquests costums 
s'han popularitzat gràcies a les xarxes socials i accions d’impacte local i social, però 
porten molts anys existint. El major reclam és retornar a adquirir de nou aquells hàbits 
que es van abandonar a causa de la transformació social i industrial dels darrers anys. 
La il·lusió del progrés tecnològic va induir a prioritzar els valors de la facilitat i la 
immediatesa i en conseqüència, van augmentar els productes d’un sol ús, els quals van 
substituir les costums de reaprofitament, reutilització i reparació de les coses. 

 
Un d’aquests moviments, potser el més 
destacable, és el Residu Zero (Zero Waste), amb 

un objectiu pragmàtic i visionari, que guia les 
persones a imitar els cicles de la natura, on tots els 
residus són recursos, recordant els hàbits i 
consums tradicionals de reutilitzar i reparar per 
evitar que res esdevingui un residu. El residu zero 
forma part d’un moviment internacional que 
aglutina cada cop més ciutadans, organitzacions, 
empreses i administracions que volen avançar cap 
a un nou model de societat, ja que amb la 
disminució dels residus generats, es troben 
repercussions positives directes a nivell econòmic, 
per a la salut i per al medi ambient. 
 
 
 

 
Des de fa anys, s’han realitzat moltes 
campanyes d’educació ambiental al 
voltant de les 3 R’s: reduir, reutilitzar i 
reciclar. Recentment la societat, amb una 
major consciència ambiental, s’ha adonat 
que cal anar un pas més enllà, i s’està 
reclamant, en ordre de priorització, un 
total de 5 R’s: rebutjar, reduir, reutilitzar, 
reciclar i rot (compostar), les quals 
s’observen a la Fig. .  
 
L’aparició d’aquestes 5 R’s neix del 
moviment Zero Waste, concretament 
apareix per primera vegada l’any 2013 al 
llibre Zero Waste Home de l’autora Bea 
Johnson. 
 
 
 

  

Figura 12. Il·lustració del moviment Zero 
Waste. Font: Vidaverdi. 

Figura 13. 5R del Zero Waste. Font: Moviment Zero 

Waste (Hydest Magazine) 
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 Separació de residus 

El sistema de separació de residus facilita en gran mesura el correcte tractament 
d'aquests. Hi ha diversos models de separació segons el volum i la quantitat dels 
residus, cada ajuntament decideix quin utilitza en funció de les seves necessitats.  
 
Altres factors d’influència en el procés de separació són, entre d’altres l’educació 
ambiental obtinguda, la conscienciació i ètica mediambiental, el sistema de recollida del 
municipi, les campanyes de prevenció i foment de la recollida selectiva del municipi i la 
proximitat i estat dels contenidors. 
 
 

1.4.2.1. Separació per fraccions 

 
Figura 14. Separació per fraccions. Font: Mancomunitat Penedès-Garraf 

 
En la majoria de sistemes de recollida es recullen les fraccions del paper i el cartró, el 
vidre, la fracció orgànica, els envasos i la fracció resta. 
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1.4.2.3. Models de recollida de segons la separació 

 
A Catalunya, en funció de l’agrupació de fraccions de residus que se segreguen per a 
la recollida, es troben els següents models: 
 

 Cinc fraccions 

 
El model de recollida de cinc fraccions és el sistema 
utilitzat en la majoria de municipis del territori 
metropolità. Aquest model separa els residus en 
Vidre, Paper-cartró, Envasos lleugers, Matèria 
orgànica i fracció Resta. 

 Quatre fraccions 

 
Residu mínim. En aquest model trobem el vidre, la 

matèria orgànica, la fracció resta, i es recullen 
conjuntament les fraccions d’Envasos i Paper-Cartró, que 
posteriorment seran separades en una planta de triatge. 
 
 
Multiproducte. Es recullen les fraccions de vidre, matèria 
orgànica, Paper-Cartró, i conjuntament les fraccions 
d’Envasos lleugers i Resta (fracció denominada FIRM) 
per després separar-les en una planta de triatge. 

 
 
 

1.4.2.4. Sistemes de separació de residus 

 
L’agent principal vinculat en aquesta etapa és la ciutadania i els comerciants. Per això, 
cal analitzar quins són els sistemes i productes que utilitzen per a realitzar la separació 
de residus, i tenir en compte la seva efectivitat i facilitat d’ús. L’any 2019 es van generar 
4,04 milions de tones de residus municipals a Catalunya. D’aquest valor, se’n van recollir 
selectivament un 44,8%, el que suposa 1,8 milions de tones de residus. Aquestes dades 
es troben ampliades a l’apartat 1.6. 
 
Principalment, la correcta execució del procés de separació es basa en el compromís i 
deure del ciutadà, i alhora la influència de l’educació ambiental i campanyes de 
comunicació que pot haver rebut aquest. 
 
Per altra banda, també dependrà les facilitats i obstacles amb els quals topa la 
ciutadania a l’hora de separar els seus residus. Entre els diversos factors, es pot 
destacar el sistema d’organització domèstic i comercial, el qual influirà en la facilitat del 
procés.  
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Sistemes de separació de residus 

 
  

a b c 

 
 

 

d e f 

Figura 15. Sistemes de separació de residus 

a) Cubells domèstics. Font: IKEA 
b) Cubells domèstics. Font: Lleida.com 

c) Bosses reutilitzables. Font: territoris.cat 
d) Armaris. Font: IKEA 

e) Separadors dins de cubells. Font: IKEA 
f) Bosses de plàstic i paper. 

 
Entre d’altres, en la Fig. 15, es presenten diversos sistemes de separació tant domèstics 
com comercials.  
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 Recollida selectiva 

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus 

municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. Es troben diversos models de recollida 
selectiva a Catalunya. Els models de recollida selectiva de residus municipals es poden 
classificar segons diversos criteris. En funció de la ubicació del sistema de recollida es 
troben: 
 

1.4.4.1. Model Àrea de Vorera (AV) 

Els usuaris es desplacen per a dipositar els seus residus als contenidors ubicats a la via 
pública. El punt de recollida dels residus està situat a la via pública o vorera. El 
contenidors es buiden periòdicament amb freqüències adaptades a la generació i al 
servei de recollida selectiva. 

 
Contenidors de superfície 
 
Els usuaris dipositen els seus residus en contenidors 
de superfície (de capacitats i formes diverses) que es 
troben a les voreres o als vials de la via pública. 
 
 
 
 
Contenidors soterrats 

 
Els usuaris dipositen els seus residus en contenidors 
que es troben ubicats sota les voreres. L’aportació dels 
residus al contenidor es duu a terme mitjançant una 
bústia situada a la superfície. 
 
 
 

Recollida pneumàtica 
 
Es un sistema de recol·lecció en el qual els usuaris 
dipositen els residus en unes boques o bústies situades 
als edificis o a la via pública i, mitjançant una xarxa de 
canonades subterrànies i un sistema d’aspiració, són 
traslladats fins a un o diversos punts centrals de 
recollida. 
 
 
 

  

Figura 16. Font: El Nacional 

Figura 17. Font: Ajuntament del 

Vendrell 

Figura 18. Font: Ajuntament de Reus 
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1.4.4.2. Model Porta a Porta 

 
En el model de recollida porta a porta (PaP) els usuaris 
dipositen els residus davant la porta de casa seva uns dies 
i hores determinats, per tal que els responsables del servei 
de recollida els passin a recollir. 
 
Als edificis de diverses plantes és habitual que els veïns 
buidin els cubells en un contenidor més gran que pertany 
a la comunitat i que serà el que l’empresa del servei de 
recollida anirà a buscar. 
 
 

 

1.4.4.3. Altres sistemes de recollida 

● Deixalleries 

 
Tal com defineix l’Agència de Residus de Catalunya, les deixalleries són els centres de 
recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a 
tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició 
final (definits a l’apartat 2.4). Aquestes instal·lacions estan orientades a residus 
especials en petites quantitats, i fan la funció de prestar tasques de suport al servei 
municipal de recollida de residus. 

 
Els usuaris poden dipositar, de forma 
selectiva, diferents tipus de residus 
municipals per als quals no hi ha un sistema 
de recollida domiciliària o uns contenidors 
específics al carrer.  
Complementàriament, els usuaris també 
poden trobar a la deixalleria els contenidors 
de paper i cartró, vidre i envasos lleugers. 
 
 

De forma opcional, les deixalleries també poden disposar d'alguns espais addicionals, 
com ara una zona per al desballestament de residus, aules d'educació ambiental, entre 
d’altres. 
 
Addicionalment existeixen equipaments que assumeixen la funció de punts de recollida 
de residus municipals, que gestionen els residus recollits a través d’una de les 
deixalleries dels tipus descrits a continuació:  

Figura 19. Ajuntament de 

Collbató 

Figura 20. Deixalleria municipal. Font: ARC 
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- Deixalleria mòbil 

 
La deixalleria mòbil és un petit centre de 
recollida de residus que se situa de manera 
itinerant a diverses zones de la ciutat o 
poble. Solen ser contenidors o remolcs 
mòbils, per a poder acostar a la ciutadania la 
recollida de residus que es poden reciclar o 
que poden ser tòxics i necessiten un 
tractament especial, però que no es recullen 
a les fraccions habituals.  
 
Es recullen residus especials, com ara 
fluorescents, bombetes, esprais, piles, 

bateries de cotxe, pintura i dissolvents, olis minerals, radiografies i tòners, i altres residus 
com petits electrodomèstics, olis vegetals, tèxtils, ferralla de petites dimensions i fusta 
de petites dimensions. 
 
 

- Mini-deixalleries 

 
Les mini-deixalleries són un nou model de contenidor que dóna suport a la Deixalleria 
municipal, acostant la recollida de petits residus d’ús domèstic a la ciutadania. El format 
optimitza l’espai públic, ja que permet recollir diferents productes, de manera 
diferenciada, en un mateix contenidor. Es tracta de dipositar-hi els petits materials 
quotidians reciclables, com ara taps de suro, piles, cartutxos d’impressora, bombetes, 
petits aparells elèctrics i electrònics, CDs i DVDs, entre d’altres. 
 

 

Figura 22. Font: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

 
  

Figura 21. Deixalleria mòbil. Font: Ajuntament 
de Calafell 
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● Sistemes integrats de gestió (SGI) 

 
Molts residus d'origen domèstic també es poden recollir per vies complementàries, com 
ara sistemes de gestió integrats. Així, els medicaments es poden deixar a les farmàcies 
i les piles als establiments comercialitzadors. Els electrodomèstics obsolets, 
especialment si són petits, es poden dipositar a l'establiment on es compra un nou 
aparell o bé portar-los a la deixalleria. 
 

● Grans generadors 

 
Els grans generadors són aquelles activitats econòmiques i equipaments municipals, 
que degut al seu gran volum de generació de residus, disposen de cubells i contenidors 
de major capacitat i una freqüència de recollida més elevada. 
 
Aquests solen disposar de recollides diferenciades en alguns municipis per totes les 
fraccions o bé només algunes en concret, com ara el paper i cartró o la FORM. Hi ha 
sistemes de recollida porta a porta específics que cada vegada es promouen més, com 
ara l'oli o els pneumàtics als tallers d'automoció. Aquest servei s’ofereix des de 
l’Ajuntament o bé mitjançant empreses privades, i es poden organitzar també a través 
dels gremis i/o altres associacions professionals. 
 
 

● Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d’Envasos (SDDR) 

 
El Sistema de Retorn és un sistema de gestió de residus, d'envasos en aquest cas, que 
associa un valor a cada envàs perquè aquest sigui retornat pel consumidor per al seu 
reciclatge. És un sistema paral·lel als SIG i només destinat als envasos de begudes.  
 
Els sistemes integrats de gestió que funcionen actualment han de seguir existint per a 
multitud d'envasos que no estan inclosos en el SDDR (llaunes de conserves, envasos 
de productes lactis, licors i vins, safates de plàstics, etc.).  

 
Aquest sistema, complementari als SIG actuals 
funciona en altres regions del món amb gran èxit, però 
a Espanya és un tema que ha generat bastant 
polèmica durant els darrers anys, i la seva possible 
implementació ha esdevingut una lluita entre la 
indústria, comerciants, ciutadans i administracions.  
 

 
 

A Catalunya, la fundació Retorna i l’Ajuntament de Cadaqués van iniciar una prova pilot 
del sistema SDDR l’any 2013. Es va fer una implantació d’un Sistema de Dipòsit per a 
envasos de begudes d'un sol ús, on es retornaven 5 cèntims pels envasos de plàstic i 
metall de aigües, refrescs, sucs i cervesa, entre el 15 d'abril i 30 de juny del 2013. 
 
Segons Retorna, el percentatge d'envasos de begudes subjectes a un dipòsit de cinc 
cèntims retornats al comerç de Cadaqués va superar el 90% durant algunes setmanes 
del mes de juny. Alhora, també es van assolir els objectius d’aconseguir un poble més 
net, més reciclatge en tots els àmbits i la conscienciació ciutadana. Cal afegir que un 
85% de la població on es va realitzar la prova es va mostrar a favor de la implantació 
del SDDR a nivell nacional. 
 

  

Figura 23. Ús del SDDR. Font: Diari Avui 
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 Tractament 

Tal com defineix l’Àrea Metropolitana de Residus (AMB), el tractament de residus 
engloba tota una sèrie de tècniques que permeten reutilitzar-los, reciclar-los, recuperar-
ne energia o bé abocar-los en un dipòsit controlat. 
 
Per altra banda, segons el tipus d’aquest, els tractaments de residus es divideixen en 
dos grans tipus: 

● Tractaments de recuperació i transformació: permeten reintroduir els 

materials al cicle de producció i consum, ja sigui per reutilització o per reciclatge 

i compostatge. 

● Tractaments finalistes: pretenen eliminar els rebutjos de planta de la manera 

més segura possible. 

 
Figura 24. Processos de tractament de residus segons la seva fracció. Font: AMB 

És important assegurar la qualitat de la separació de residus (reducció dels impropis a 
les fraccions de recollida selectiva) per tal de que el tractament de residus sigui eficient. 
No es desenvolupa la definició de cada sistema perquè no resulta rellevant per a l’estudi. 
 
És rellevant el fet de separar bé els residus, tant domèstics com comercials, per afavorir 
el seu reciclatge i/o tractament adequat. Això permetrà reintroduir-los al cicle de 
producció i consum d’aquells productes que passen a ser residus. 
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En la Fig. 25. es troba la petjada de 
carboni segons el tipus de 
tractament de cada residu. En gris 
clar, s’observen les emissions 
directes (aquelles que tenen lloc a 
les plantes de tractament de residus) 
i en gris fosc, les emissions 
indirectes (aquelles que tenen lloc 
fora de les plantes de tractament 
però que estan associades a la seva 
operació).  

Per últim, en blau, es consideren les 
emissions evitades (aquelles que 
s'eviten gràcies a la recuperació de 
materials i d'energia). 

Per tant, considerant les emissions 
de carboni de cada tractament, 
l’opció més eficient actualment és la 
recollida selectiva pel reciclatge, i la 

importància d’evitar portar el residu a dipòsits controlats, degut al gran impacte 
ambiental que suposa.  
 
La deposició controlada consisteix a abocar els residus en condicions de seguretat 
ambiental, de manera que no puguin ser font de contaminació per a l'entorn. Tot i així, 
generen un considerable impacte a l’entorn. A més de l’evident impacte ambiental pel 
fet de no separar els residus correctament o llençar-los a la fracció resta, també 
comporta una sèrie d’impactes econòmics i socials. Aquests són definits a l’apartat 1.7. 
 

 
Figura 26. Resum del balanç de dades dels residus municipals a Catalunya. 2019. Font: ARC 

A la zona superior del gràfic de la Fig. 26, s’observa el total de tones de recollida 

selectiva que ha estat destinat a cada planta de tractament de residus segons la fracció. 

Per altra banda, al nivell inferior trobem la fracció resta, la qual es destina o bé als 

dipòsits controlats, o a la valoració energètica. 

  

Figura 25. Petjada de carboni segons el tractament. 2014. 
Font: ARC 
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 INDICADORS DE GENERACIÓ I RECOLLIDA 

SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS 

En aquest apartat es defineixen, segons la metodologia emprada per l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC), els indicadors de generació i recollida selectiva de residus 
municipals. Els indicadors permeten avaluar de manera objectiva les dades objecte 
d’estudi. 
 
L’objectiu d’aquest recull de dades és disposar del màxim de dades considerant el 
municipi com a unitat bàsica de gestió, fet que permetrà posteriorment agregar les dades 
a nivell supramunicipal. Amb aquestes dades es podrà monitoritzar i seguir l’evolució 
d’aquests indicadors per a determinar, per exemple, si compleixen els objectius o nivells 
segons la normativa establerta o per guiar les intervencions de cara a la millora dels 
valors dels indicadors. 
 
En el cas dels residus, les dades d’aquests indicadors s’obtenen anualment a partir de 
les sol·licituds que l’ARC efectua cada any a tots els responsables de la gestió de 
residus, com ara als ens locals i de les instal·lacions les quals gestionen residus, i de 
les declaracions que regularment efectuen algunes instal·lacions o els sistemes 
integrats de gestió de residus. L’ARC defineix els següents indicadors: 
 

● Generació de residus municipal (RM) 

S’expressa en valors absoluts (tones) o en relació al nombre d’habitants i el temps: 
○ Generació de RM en tones 

○ Generació de RM en kg/hab./dia 

○ Generació en kg/hab./any 

 
● Recollida Selectiva bruta (RSB) 

Quantitat de residus recollits de forma selectiva d’una, diverses o totes les fraccions 
objecte de la recollida selectiva. S’expressa en valors absoluts, en percentatge respecte 
al total de residus municipals generats o en relació al nombre d’habitants i el temps. 
 

● Recollida selectiva neta (RSN) 

Quantitat de residus recollits de forma selectiva, als quals se’ls resta els impropis, d’una, 
diverses o totes les fraccions objecte de recollida selectiva.  
RSN = RSB - impropis 
 

● Residus impropis 

Residus que no corresponen a la fracció residual objecte de recollida. Aporten 
informació sobre la qualitat de les recollides selectives. 
 
Cal considerar que tots els indicadors per habitants es refereixen a la població 
empadronada al municipi, que varia d’any en any. No es disposa de dades de població 
equivalent, tenint la població estacional a municipis turístics o d’elevada activitat 
comercial. En alguns casos els indicadors poden donar una imatge distorsionada. 
 
També cal afegir que l'indicador de generació de residus municipals, expressat en 
quilograms per habitant es refereix als residus recollits pels serveis municipals o per 
serveis contractats pels ajuntaments amb sortida a través de sistema de gestió de 
residus. La major part d'aquest flux de residus procedeix de les llars, tot i que els residus 
de fonts similars, com el comerç, oficines i institucions públiques també hi estan inclosos. 
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 SITUACIÓ ACTUAL A LA UNIÓ EUROPEA, 

ESPANYA I CATALUNYA 

A continuació es troba l’estat actual en dades i comparatives sobre l’àmbit de residus a 
nivell europeu, estatal i autonòmic. 
 
Les fonts principals d’obtenció de dades són l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), 
el Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) i l'Institut Nacional d'Estadística (INE), 
és a dir, l’organisme que s'encarrega de les obligacions d'informació a l'oficina 
estadística de la Unió Europea, i l’EUROSTAT, els quals treballen conjuntament en 
l'establiment d'una metodologia comuna per al càlcul de quantitats de residus generats 
i tractats, entre d’altres. 
 
A partir d’aquesta metodologia, s’analitzaran dues de les dades, a diverses escales: 

● la generació de residus municipals anual 

● percentatge de residus municipals reciclats anual (també conegut com a 

percentatge de recollida selectiva) 

 

 Unió Europea 

● Generació de residus municipals 

En primer lloc, des d’una perspectiva a gran escala, s’observa que el posicionament  
respecte la generació de residus municipals (kg per càpita) dels diferents països 
membres de la Unió Europea.  
 

 
Figura 27. Generació de residus municipals a Europea (kg/càpita). 2018. Font: Eurostat 

 
Cal tenir en compte que la quantitat de residus, en certa mesura es relaciona amb la 
població i el volum del país en termes econòmics. Aquesta dada varia considerablement 
en tots els estats membres de la Unió Europea, posicionant a Espanya per sota de la 
mitjana, amb 475 kg per càpita. En groc s’observa el posicionament d’Espanya, i en 
taronja, la mitjana total entre els països que pertanyen a la OECD. 
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● Recollida selectiva bruta o reciclatge 

 
Per altra banda, si consultem el percentatge de recollida selectiva o reciclatge respecte 
altres països de la Unió Europea, s’observa que Espanya es troba per sota de la mitjana 
europea, i a més, bastant lluny dels llindars europeus establerts per la UE de cara al 
2020. 
 

 

Figura 28. Recollida selectiva de residus municipals. 2018.  Font: Eurostat, elaboració pròpia. 

 
 
 
Per tant, s’observa que Espanya es troba 
lluny de complir els objectius plantejats per 
Brussel·les, ja que no arriba a l’objectiu 
establert per la Unió Europea, que era 
d’assolir un 50% de reciclatge l’any 2020. 
 
Brussel·les ja va alertar el 2017 de la situació 
a Espanya i l'ha situada, al costat de Grècia, 
Portugal i altres membres comunitaris, entre 
les nacions que probablement no compleixin 
la directiva sobre residus. 
  

Figura 29. Mapa de la recollida selectiva de residus 
municipals segons país. 2018. Font: Eurostat  
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 Espanya 

● Generació de residus municipals 

Segons les dades d’Eurostat, la generació de residus municipals dels darrers anys a 
Espanya va estar disminuint entre els períodes del 2009 i 2014, i a partir del 2015, ha 
anat incrementant anualment, tal com s’observa a la Fig. 30. 
 

 

Figura 30. Evolució de la generació de residus municipals a Espanya. Font: Eurostat. Elaboració pròpia 

 
En quant a la generació de residus a les comunitats autònomes de l’estat espanyol, les 
darreres dades disponibles es troben a la Memoria Anual de Generación y Gestión de 
Residuos de Competencia Municipal 2017, de l’Institut Nacional d’Estadística. Tal com 
s’observa en l’anterior gràfic, la generació de residus municipals a Espanya l’any 2017 
va ser aproximadament d’uns 22.018 milers de tones.  
 
 

 
 
 
 
Segons el mateix informe, d’aquests 22.018 milers de tones, el valor corresponent per 
cada comunitat autònoma són els que es poden observar a la Fig. 31. 

Figura 31. Generació de residus municipals a Espanya. 2017. Font: Ministeri 

de Transició Ecològica 
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● Recollida selectiva bruta o reciclatge 

A partir de les dades d’Eurostat, a la Fig. 32 es pot observar el valor de la recollida 
selectiva municipals dels darrers anys a Espanya. 
 

 

Figura 32. Evolució de la recollida selectiva municipal a Espanya. Font: Eurostat. Elaboració pròpia. 

 
No s’ha pogut trobar gaires dades disponibles en conjunt de les comunitats autònomes. 
El gràfic més rellevant per poder fer-se una idea de la situació actual és el següent. 
 

 
Figura 33. Generació de residus a les comunitats autònomes. Font: Ministeri de Transició Ecològica 
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En la Figura 33 es mostra la situació actual per comunitats autònomes respecte el 
percentatge de les operacions computables per la consecució de l'objectiu del 50% de 
preparació per la reutilització i reciclatge dels residus domèstics i similars, l’any 2020, 
tal com s’estableix al Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR), a l'obligació de 
totes les comunitats autònomes de complir els mateixos objectius fixats a nivell estatal 
per la Unió Europea. Això vol dir que totes haurien de reciclar o recollir selectivament un 
50% dels residus municipals, entre d’altres objectius a assolir. 
 
Com consta a les dades que ofereix la Unió Europea, Espanya ronda al voltant d’un 36% 
de reciclatge dels residus municipals, i per tant, segons les dades del Ministeri de 
Transició Ecològica, només 3 comunitats autònomes arribaven l’any 2017 a l’objectiu 
establert: Catalunya, la Comunitat Valenciana i la Comunitat Foral de Navarra. 
 
 
Consideracions sobre les dades 
 
Cal destacar que les dades comparatives que ofereix el Ministeri corresponent i l’INE 
són de l’any 2017, i es troben desfasades, i per tant, la comparativa del percentatge de 
recollida selectiva per comunitats autònomes és en base a les dades corresponents. Per 
exemple, comparem les dades del Ministeri de Transició Ecològica de la recollida 
selectiva a Catalunya de la Figura 33, amb les dades de l’Agència de Residus de 
Catalunya, a la Figura 34: en la primera figura, Catalunya compta amb un nivell superior 
al 50% de recollida selectiva, però si consultem les dades de la memòria anual de 
l’Agència de Residus de Catalunya, el valor de recollida selectiva és d’un 39,9%.  
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 Catalunya 

 
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) és 
l’organisme públic de la Generalitat de Catalunya que té 
competència sobre els residus que es generen o es 
gestionen a Catalunya. 

El 1983, amb la primera Llei de residus industrials de 

Catalunya es va crear la Junta de Residus, fins al 2003, que passa a la denominació 
actual d'Agència de Residus de Catalunya.  Des de 2011 depèn del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

L’ARC té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es 
gestionen al seu àmbit territorial en relació amb els residus municipals, els industrials, 
els residus de la construcció i demolició i els excedents de les dejeccions ramaderes. 

 
● Generació de residus municipals 

 

 

Figura 35. Evolució de la generació de residus municipals a Catalunya. Font: ARC 

Segons l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2019 es van generar 4,04 milions de 
tones de residus municipals. D’aquest valor, s’ha recollit selectivament un 44,8%, el que 
suposa 1,8 milions de tones de residus. Respecte l’any 2018, la generació del total de 
residus municipals s’ha incrementat en un 1,6 %. Durant el mateix període la població 
s’ha incrementat un 1%. 
 
A l’hora de quantificar els residus municipals, considerem tant els residus domèstics com 
els comercials. L’Agència de residus de Catalunya estima que el 21% de residus 
municipals són residus comercials, tot i que la majoria de municipis no disposen de 
mecanismes per a diferenciar-los. 
  

Figura 34. Logotip de l’ARC. 
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● Recollida selectiva de residus municipals / gestió dels residus 

 

 

Figura 36. Evolució de la recollida selectiva de residus municipals a Catalunya. Font: ARC 

Si s’enfoca des d’una perspectiva històrica, es pot observar que des de l’any 2012 
Catalunya es troba estancada al voltant del 40% de recollida selectiva, tot i haver-hi un 
lleuger increment en els darrers anys. 
 

 

Figura 37. Distribució de la recollida selectiva per fracció. 2019. Font: ARC 

Respecte les dades de recollida selectiva de l’any 2019, en la Fig. 37 s’observa quina 
és la distribució en percentatges, en pes, de les diferents fraccions que s’han recollit. 
 
Respecte la fracció resta, l’any 2019 es va generar 2.229.691 tones de fracció resta, un 
3,75% menys que l’any anterior. La fracció resta es gestiona destinant-la a tractament 
mecànic biològic, a dipòsit controlat o a incineració com a gestió primària.   
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1.6.3.1. Comarques de Catalunya 

 
Figura 38. Percentatge de recollida selectiva i generació de residus municipals de les comarques de 

Catalunya. 2018. Font: ARC 

Les comarques amb major percentatge de recollida selectiva, segons les dades de 2018, 
van ser Osona (61,66%), el Priorat (59,5%) i el Pallars Sobirà (57,29%). L’alt percentatge 
de recollida selectiva a Catalunya, principalment es deu a la implantació del model de 
recollida Porta a Porta a petits municipis i comarques. Segons l’Associació de Municipis 
Catalans per a la Recollida Porta a Porta L’any 2000, els municipis de Tiana, Tona i 
Riudecanyes van implantar per primer cop a Catalunya un servei de recollida selectiva 
porta a porta. Les tres comarques que encapçalen els nivells de recollida selectiva tenen 
un sistema de recollida porta a porta. 
 
L’extensió de la recollida selectiva de la matèria orgànica a tots els municipis de 
Catalunya, la implantació del cànon per disposició de residus des del 2004, la tasca de 
difusió del sistema porta a porta i el coneixement i demostració d’un sistema de recollida 
selectiva aplicable a molts petits i mitjans municipis de Catalunya, expliquen l’extensió 
del sistema des del 2000, que a data d’avui, superen els 200 municipis on ja s’ha 
implementat. 
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 Consideracions sobre la situació actual 

Espanya l’any 2018 va generar 475 kg per càpita. Aquest valor es troba per sota la 
mitjana respecte la generació de residus per càpita, dins del context europeu. Es pot 
considerar una dada positiva, tot i que aquesta va relacionada amb el poder adquisitiu 
de cada país, ja s’observa que els països els quals encapçalen la generació de residus 
a nivell europeu, són aquells amb major poder adquisitiu.  
 
Per altra banda, Espanya també es troba molt per sota de la mitjana en quant a la 
recollida selectiva, assolint un 36% durant l’any 2018. Tot i haver incrementat respecte 
els darrers anys, aquesta dada es troba bastant lluny dels objectius establerts per la 
Unió Europea, d’assolir un 50% de reciclatge o recollida selectiva l’any 2020. Cal 
considerar que les competències en gestió de residus recauen en les comunitats 
autònomes, i en conseqüència, es troba un desnivell considerable entre aquestes en 
matèria de polítiques sobre la gestió de residus.  
 
Des de la perspectiva autonòmica, s’observa el fet que les polítiques d’actuació en 
matèria de residus han de canviar de rumb, per permetre adoptar sistemes més 
eficients, taxes justes i transparents, noves polítiques en l’àmbit de canons i sancions 
en matèria de residus i seguir actuant amb intervencions per la millora dels nivells 
d’arreu del territori. 
 
Catalunya es situa en un nivell de recollida del 44,8% durant l’any 2019. S’observa una 
lleugera tendència al creixement durant els darrers anys, tot i que encara no s’assoleixen 
els objectius establerts per la Unió Europea. A nivell comarcal, també s’observen grans 
diferències entre territoris, influenciats principalment pel model de recollida selectiva 
aplicat i el nivell de població. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya afirma que el territori porta, en termes generals, uns 
10 anys estancats al mateix nivell de recollida selectiva i reciclatge. La pregunta que 
planteja Josep Maria Tost, director de l’ARC, és perquè no s’ha avançat prou els darrers 
anys a Catalunya? 
 
Segons la presentació sobre la situació de la recollida selectiva a Catalunya en el nou 
context Català i Europeu, l’Agència de Residus de Catalunya exposa els diferents motius 
que consideren rellevants al respecte: 

● Malgrat l’increment del cànon de disposició de rebuigs, en alguns àmbits, portar 

els residus a l’abocador encara és més barat que reciclar. 

● El trasllat del cost de la gestió dels residus als ciutadans no és ni total, ni 

transparent, ni just. 

● La major part de sistemes de recollida selectiva són poc eficients, no afavoreixen 

la individualització del servei, ni la corresponsabilitat dels generadors. 

● Malgrat els darrers anys força municipis estan adoptant sistemes més eficients, 

es tracta de municipis petits o mitjans, i l’efecte positiu no s’acaba de visualitzar 

a nivell de Catalunya. 
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 L’IMPACTE I ELS RISCOS DELS RESIDUS 

En els darrers anys, l'increment en la producció de residus municipals ha esdevingut un 
dels problemes principalment ambientals, però també socials i econòmics, més 
importants de la nostra societat. 
 
En aquest moment, els experts alerten que desconeixem tots els impactes negatius que 
tenen els residus, especialment per la nostra salut i benestar i pel nostre entorn com a 
societat. Tot i això, sí que es coneixen moltes dades rellevants i quantificades sobre els 
impactes a nivell ambiental. 
 

 Impacte ambiental 

Tal com indica l’Agència de Residus de Catalunya, en termes d’emergència climàtica, la 
recollida selectiva va evitar l’any 2019 l‘emissió de 564.000 tones de gasos amb efecte 
d’hivernacle, equivalent al CO2 que produeixen 564.000 vehicles durant un any recorrent 
una distància de 10.000 quilòmetres. 
 
A continuació, s’observa la taula de distribució de la petjada de carboni mitjana per 
habitant de la gestió de residus municipals de cada comarca, extreta de la Memòria de 
l’Agència de Residus de Catalunya de l’any 2018. 
 

 
Figura 39. Petjada de carboni de la gestió dels residus municipals de les comarques de Catalunya. 2018. 

Font: ARC 

Es pot considerar que aquelles comarques amb un inferior percentatge de recollida 
selectiva i amb alts nivells de generació de residus, són les que tenen una major petjada 
de carboni respecte la gestió dels seus residus municipals. 
 
D’altra banda, hi ha casos on no s’efectua una correcta recollida i tractament dels 
residus, on existeix el risc que acabin en un abocament incontrolat, és a dir, en una àrea 
escollida per algun grup humà sense tenir consideracions ambientals per dipositar els 
residus sòlids. 
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D’aquest fet, entre d’altres males pràctiques en la gestió de residus, en deriven una sèrie 
de riscos i conseqüències directes associades al medi ambient, entre elles: 
 

● Impacte visual 

● Risc d’incendis 

● Contaminació d’aigües 

● Producció d’olors i/o fums 

● Risc d’espècies invasores vegetals 

 

 Impacte econòmic 

Dins del procés de recollida dels residus, un factor determinant per als ens locals i 
administracions és la quantitat d’impropis dels residus recollits (aquells residus que no 
pertanyen a la fracció on es llencen). Quan aquests es dipositen incorrectament als 
contenidors, dificulten i encareixen el procés de tractament dels residus. Per tant, 
efectuant la separació de residus correctament, disminueix aquest cost del reciclatge i 
suposa un considerable estalvi. 
 
Tot i que el percentatge d’impropis ha disminuït a Espanya en els últims anys, gràcies a 
l’esforç de consumidors, empreses i administracions públiques, la recuperació i 
reciclatge dels residus i l’estalvi econòmic, entre d’altres factors, encara podria ser molt 
major. Aquesta dada es pot contrastar observant la Fig. 32 de l’apartat 1.6.2, on 
s’observa un increment durant els darrers anys en el percentatge de recollida selectiva 
respecte la fracció rebuig, però no suficient, ja que no compleix els objectius establerts 
per la UE d’arribar a un 50% l’any 2020.  

 
Un altre gran impacte econòmic, 
són les penalitzacions i els 
incentius per part de l’Agència de 
Residus de Catalunya. La part 
penalitzadora és el cànon sobre la 
disposició del rebuig dels residus 
municipal. Catalunya va ser la 
primera comunitat autònoma a 
aplicar cànons sobre l’abocament i 
la incineració de residus 
municipals.  
 

 
 
 

El cànon sobre l’abocament i la incineració de residus municipals, tal com defineix l’ARC, 
“és un impost ecològic que incentiva un comportament més respectuós amb el medi 
ambient i impulsen mesures de minimització i de valorització material dels residus. 
Aquests cànons són instruments econòmics que contribueixen al finançament del cost 
que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals”. En aquest 

sentit, aquests diners es podrien destinar cap a altres serveis. 
 
El cànon d’abocament es va crear el 2004 (amb un tipus impositiu inicial de 10 €/t) i el 
d’incineració es va instaurar el 2008 (5 €/t). Els tipus han anat augmentant 
progressivament, fins a arribar el 2020 uns imports de 47,10 i 23,60 €/t, respectivament. 
 

Figura 40. Esquema visual del funcionament dels canons de 
residus a Catalunya. Font: ARC 
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Aquest instrument es va aplicar fa més de deu anys. Cal considerar que s’està treballant 
perquè el cànon s’incrementi de forma progressiva, com a mesura dissuasiva a la 
disposició final dels residus, tal i com efectuen els països europeus més avançats 
(Agència de Residus de Catalunya, 2018).  
 
Per una altra banda, per aquells residus de la fracció orgànica que van a la planta de 
compostatge, en funció de la seva quantitat i qualitat, s’efectua un retorn de cànon, és 
a dir, un retorn econòmic per als ajuntaments per la correcta gestió de la fracció orgànica 
(FORM).  
 
A més dels cànons ja establerts per l’Agència de Residus de Catalunya, està previst que 
els municipis hauran d’assumir les multes de la Unió Europea pel reciclatge per no 
assolir els estàndards establerts segons la normativa europea. En aquest cas, l’estat 
espanyol no té competència i es trasllada a les comunitats autònomes. Amb l'enduriment 
previst a la futura llei de residus, els ajuntaments que no arribin als estàndards mínims 
de reciclatge marcats per la UE hauran d'afrontar sancions, tot i que encara se’n 
desconeixen les condicions i terminis. Aquest aspecte es troba detallat al següent 
capítol. 
 

 Impacte social 

La inadequada gestió dels residus pot generar impactes negatius i positius de gran 
rellevància per a la societat, en diversos àmbits: 
 

● Salut i benestar 

Els residus poden ser una font de transmissió de malalties, especialment en llocs 
d’acumulació de residus, a través de diverses vies (contaminació d’aigües, alimentació, 
etc.). A més, recentment s’han obert debats sobre l’impacte dels residus per a la nostra 
salut, més enllà de la seva gestió, especialment els plàstics i microplàstics. Per exemple, 
en un estudi recent de Rezero, la fundació per a la prevenció de residus i consum 
responsable, confirma que s’ha detectat la presència de plàstic en l’orina en tots els 
participants, derivat dels envasos. 
 

● Desigualtats socials 

 La necessitat d’expansió i ubicació de les 
plantes de tractament està augmentant 
arreu del món. Els residus de la “compra-
venda” entre països industrialitzats 
desplaçant-los als països en 
desenvolupament, on acaben destinats a 
les regions més pobres o marginades. La 
població més exposada als riscos directes 
són el personal que recull i tracta els 
residus, ja que hi té contacte directe, i 
desafortunadament no sempre compta 
amb la protecció adequada.  
 
 

 
També cal considerar població de risc aquelles persones que consumeixen restes 
d’aliments extrets dels contenidors.  
 

Figura 41. Acumulacions de residus tecnològics. 

Font: ELA 
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● Deteriorament de l’entorn 

 Actualment hi ha una clara falta d’espais 
adequats on poder processar i dipositar els 
residus tòxics, perquè no suposin cap perill 
ni impacte per a la societat i el medi 
ambient. 
 
La incineració de residus també pot 
suposar l’alliberació de gasos orgànics 
tòxics i potencialment cancerígens, i el fum 
generat als abocadors oberts també 
exposa a malalties respiratòries a les 
poblacions properes a aquests abocadors. 
 
 

● Moviments socials 

Si s’observen els moviments socials des d’un marc genèric, 
l’origen del moviment ecologista es relaciona amb el 
desenvolupament de la democràcia i les llibertats civils. Els 
diversos desastres i esdeveniments amb impacte ambiental del 
s.XX, van determinar la necessitat d’una organització que 
vetllés per la consciència i despertés l’alarma de les 
conseqüències de l’activitat humana per al medi ambient. Les 
principals organitzacions són el Fons Mundial per la 
Naturalesa, també conegut com a WWF, Greenpeace, i 
recentment, Fridays For Future, anteriorment detallat. 
 
Molts dels moviments vinculats als residus arreu del territori són 
mobilitzacions ciutadanes en contra de la construcció o a favor 
del tancament de les incineradores.  

 
D’altra banda, des d’una vessant més 
positiva i concretament en matèria de 
residus, es troba el moviment Zero Waste. 
Arreu del món s’han creat comunitats tant 
presencials com online, a favor de la 
transició cap a un estil de vida sense 
residus. El repte conjunt de tots aquests 
agents i moviments socials ara està en fer 
front a un canvi d’hàbits i de comportament 
entorn a una acció diària, com és el 
consum. 
 

  

Figura 42. Planta incineradora de Sant Adrià.  
Font: directa.cat 

Figura 43. Moviments en 
contra de la incineradora 
del Berguedà. 

Figura 44. Productes reutilitzables propis del Zero 
Waste. Font: shiftworkspaces.com 
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 Conclusions 

En aquest capítol s’ha definit què és són els residus, com es poden classificar i el procés 
de gestió d’aquests. Actualment, tal s’ha exposat, ens trobem amb un repte social, 
econòmic i ambiental per fer front a la gestió de residus amb el menor impacte possible. 
És per això necessari que les institucions i organismes prioritzin la millora i eficiència de 
la gestió dels residus durant totes les etapes del procés, i sobretot també resulta 
imprescindible la col·laboració i participació ciutadana en aquest procés. 
 
Com s’ha observat en les comparatives amb altres països, en el context estatal i 
autonòmic ens trobem bastant lluny dels indicadors i dels objectius establerts per la Unió 
Europea i pels Plans estatals estratègics. Des d’algunes vessants es considera que no 
s’han adoptat suficients mesures contundents en matèria de residus, i que caldria 
apostar per la transició a sistemes de recollida més eficaços, ja que l’incompliment d’una 
correcta gestió de residus repercuteix de manera social, econòmica i ambiental al 
territori, com també s’ha analitzat prèviament. 
 
A curt termini i a menor escala, s’ha observat que en el context català fa anys que s’estan 
implementant mesures efectives per a la millora de la gestió dels residus, i per tant, és 
possible avançar i efectuar un canvi cap al desenvolupament sostenible dels municipis 
en matèria de residus. Tot i això, cal posar atenció a les directrius i objectius establerts 
de cara als propers anys, ja que cal fer molta feina encara.  
 
Així doncs, es podria considerar que encara hi ha molt marge de millora, i per tant, cal 
dotar d’espais i recursos per a poder avançar en la matèria de residus, en tots els nivells. 
 
L’objectiu principal de la gestió de residus és permetre l’aprofitament dels recursos que 
contenen els residus. Actualment ens trobem amb un repte social, econòmic i ambiental, 
ja que també s’ha observat com els residus impacten a diferents nivells en l’entorn que 
ens envolta. 
 
Aquest recull d’informació i dades ha sigut rellevant per al desenvolupament d’aquest 
projecte, per entendre el context i necessitat de tractar la problemàtica actual en l’àmbit 
de residus. Concretament, la problemàtica que s’afronta se centra en els residus 
municipals, i dins de les diverses etapes de la gestió de residus, s’ha escollit la separació 
de residus domèstics i comercials, tal com s’exposarà en el capítol 4. 
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2. MARC REGULADOR 

El marc normatiu sobre els residus delimita les pautes per a una correcta gestió de 
residus, tenint en compte la cura del medi ambient.  

La font principal d’obtenció de les regulacions esmenades en aquest capítol és l’apartat 
de Normatives de l’Agència de Residus de Catalunya, la qual disposa d’un recull de 
totes les normatives europees, estatals i catalanes en matèria de residus. 

El criteri de selecció de les fonts s’ha basat en el recull segons les suggerències per part 
de la tècnica de residus de referencia de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

En primer lloc, trobem la presentació de la legislació actual europea, seguit de la 
introducció a l’Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). S’ha 
considerat rellevant incloure aquests plans d’acció, ja que han tingut i estan tenint un 
impacte global molt rellevant en l’escena de la política i la sostenibilitat. Per això, es 
troba la relació entre els residus i els diferents ODS, ja que permeten obtenir una visió 
clara de la importància de la gestió dels residus en molts més àmbits dels que se sol 
considerar. 

A continuació, es troba la legislació estatal i catalana, on es troba el recull també de les 
normatives i plans d’actuació actuals més rellevants. Tot seguit, s'introdueix l’estructura 
a nivell supramunicipal de la gestió dels residus, i per últim, s’anomenen les legislacions 
en relació a la matèria de residus en l’àmbit municipal. 

Per tant, en aquest capítol, es contemplen les diferents legislacions vigents de la matèria 
de residus, segons el seu àmbit d’aplicació. 
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 LEGISLACIÓ EUROPEA 

La Comissió Europea (CE) afirma que la Unió Europea disposa de la legislació en 
matèria de residus més avançada del món, en base a les últimes normes adoptades. 
També considera que la UE està donant exemple per a que la resta de països les 
segueixin. 

Un clar exemple són els objectius de reciclatge de residus municipals. Abans del 2025 
caldrà assolir el 55% de recollida selectiva, abans del 2030 el 60% i abans del 2035 el 
65%. 

La Directiva de Residus i el Paquet d’Economia Circular impulsen la transició cap a 
una economia circular, la qual impulsa la competitivitat global de la Unió Europea, el 
creixement econòmic sostenible, i genera llocs de treball.  

El recull de totes les Directives, Reglaments i Decisions es troben a l’apartat de 
Normativa europea de la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya.  

La Directiva és una norma adoptada pel Consell Europeu en col·laboració amb el 
Parlament Europeu o bé únicament per la Comissió. Els destinataris són els Estats 
membres. El seu objectiu principal és harmonitzar les legislacions nacionals. 

A continuació es recullen les normatives europees en matèria de residus: 

● DIRECTIVA (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019 

relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient. 

● DIRECTIVA (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 

per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus. 

● DIRECTIVA (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 

per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus. 

● DIRECTIVA (UE) 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 

per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos. 

● DIRECTIVA 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de febrer de 2004 per 

la qual es modifica la DIRECTIVA 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos. 

● DIRECTIVA 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de desembre de 1995 

relativa als envasos i residus d'envasos. 

En el cas de l’àmbit de residus municipals, els objectius principals de la Directiva de 
Residus i el Paquet d’Economia Circular vigents actualment, són, en primer lloc, 
l’obligació que el 2020, la meitat dels residus municipals siguin reutilitzats o reciclats. En 
2025, aquesta xifra ha de ser de l'55%; en 2030, de l'60%; i en 2035, de l'65%. Pel que 
fa als envasos, el 2025 el 65% dels residus d'envasos hauran de ser reciclats, i el 70% 
el 2030. 

  

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/normativa/normativa_europea_en_materia_de_residus/
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També es començarà a recollir selectivament certs tipus de residus: els residus 
domèstics considerats perillosos, el 2022; els residus biològics, en 2023; i els tèxtils en 
2025. Per als plàstics s’ha creat un pla especial: l'Estratègia sobre els plàstics, la qual es 
va adoptar l’any 2018. 

 

● Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 
Figura 45. Objectius de Desenvolupament Sostenible. Font: ONU 

 L'any 2015, 193 països membres de les Nacions Unides van adoptar una nova política 
global: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, l'objectiu és elevar el 
desenvolupament del món i millorar la qualitat de vida de totes les persones. 

Amb aquesta finalitat, es van establir 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) amb 169 metes que seran assolides per mitjà d'una acció conjunta que reuneix 
diferents nivells de govern, organitzacions, empreses i la societat com un tot en els 
àmbits internacional, nacional i local. 

 

El principal ODS que podem relacionar directament 
amb els residus és el 12, ja que té com a fita la 
producció i el consum sostenible, amb un 
enfocament en accions globals i locals, i com 
aconseguir l'ús eficient dels recursos naturals. 
Aquest objectiu també inclou la cura dels residus 
sòlids i la reducció d'emissions contaminants. 

En relació amb els residus sòlids, aquest ODS es 
pot aconseguir reduint la generació de residus 
mitjançant la prevenció, reducció, reciclatge i 
reutilització, tant en el consum com en la producció. 

 Figura 46. ODS 12. Consum i producció 
responsable. Font: ONU 
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La gestió de residus, en el context de l'ODS 12 sobre consum i producció responsable, 
vol dir garantir una vida sana i un planeta saludable en el futur. La bona gestió dels 
residus és rellevant i dona suport a la implementació de moltes altres fites, fins i tot, tots 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

No s’ha trobat informació acadèmica u oficial sobre la relació entre els residus i els ODS, 
però a continuació, es fa un una relació entre cada objectiu i els diferents temes que 
s’associen als residus. 

1. Fi de la pobresa 

- Aportar solucions a la pobresa alimentària a través de la gestió de residus 

d’aliments 

2. Fam zero 

- Posar fi al malbaratament alimentari 

3. Salut i benestar 

- Reducció del nombre de morts i malalties causades per productes i residus 

químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. 

- Impacte dels residus quotidians en la nostra salut (per exemple, els plàstics i 

microplàstics) 

4. Educació de qualitat 

- Garantir l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida 

sostenibles 

5. Igualtat de gènere 

- Tradicionalment, tot i que els homes participin de les tasques domèstiques, la 

figura de la dona és qui s’ha encarregat majoritàriament de l’organització i 

realització d'aquestes, i la separació dels residus requereixen una tasca 

organitzativa. 

6. Aigua neta i sanejament 

- Millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, 

l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials 

i productes químics perillosos. 

7. Energia neta i assequible 

- Vinculació de l’energia renovable a tots els processos de gestió de residus 

(infraestructura de recollida, plantes de tractament de residus, etc.) 

8. Treball decent i creixement econòmic 

- Contribuir a un desenvolupament econòmic sense danyar el medi ambient. El 

procés de reutilització i reciclatge dels residus contribueix a la generació 

d'ocupació, ja que les plantes de reciclatge donen feina a milers de persones. 

9. Indústria, innovació i infraestructures 

- Reduir al màxim els residus generats durant els processos industrials i 

responsabilitat ampliada del productor 
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- Apostar per la innovació en els processos de la gestió de residus 

- Disseny i fabricació de productes amb circularitat dels materials emprats 

10. Reducció de les desigualtats 

- Frenar les desigualtats entre països a l’hora d’importar residus d’altres països 

- Control sobre l’abocament de residus, especialment electrònics, a països en 

desenvolupament, ja que els seus habitants no hi poden fer res. 

11. Ciutats i comunitats sostenibles 

- Disseny de les ciutats, smart cities amb sistemes innovadors de gestió de residus 

- Reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita en la gestió dels residus municipals 

12. Consum i producció responsables 

- Consum i producció sostenibles, tenint en compte la circularitat del producte 

- Gestió i ús eficient dels recursos naturals: reduint, reutilitzant i reciclant 

- Reduir el malbaratament d’aliments per càpita mundial, així com les pèrdues 

d’aliments a les cadenes de producció i distribució 

- Disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 

prevenció, reducció, reciclatge i reutilització 

- Economia circular 

13. Acció climàtica 

- Els impactes ambientals dels residus, exposats al capítol 1, com ara la petjada 

de carboni, la contaminació dels medis, entre d’altres. 

14. Vida submarina 

- Reduir la contaminació marina, especialment la causada pels residus provinents 

d’activitats realitzades en terra ferma 

15. Vida d'ecosistemes terrestres 

- Es troben anualment grans quantitats de residus abandonats en diversos entorns 

naturals. 

- Cal emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels 

hàbitats naturals 

16. Pau, justícia i institucions sòlides 

- Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que 

responguin a les necessitats a tots els nivells. 

17. Aliança per a assolir els objectius 

- Promoure el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió de 

tecnologies ecològicament racionals, especialment als països en 

desenvolupament en condicions favorables, com ara l’àmbit de la gestió de 

residus. 

 

Segons els diferents temes exposats per cada ODS, i com es relacionen amb la matèria 
de residus, es pot visualitzar la importància que tenen residus i la necessitat d’una 
correcta gestió d’aquests, ja que afecta a molts més àmbits dels que generalment es 
coneix.  
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 LEGISLACIÓ ESTATAL I AUTONÒMICA 

La normativa autonòmica i estatal resulta molt extensa, i per tant, s’ha incorporat en 
aquest marc legal la més destacable en quant a gestió de residus. A banda d’aquesta, 
n’hi ha per cada tipologia de residus (piles i acumuladors, vehicles al final de la vida útil, 
subproductes animals, etc.) però s’ha inclòs la que afecta a qualsevol tipologia de residus 
municipals.  

 

En general, hi ha moltes d’aquestes normatives que han sofert petits canvis i aquests 
canvis estan inclosos en normatives posteriors, que afecten només a algun dels seus 
articles, i per tant, es refereix a aquestes amb les paraules “i modificacions posteriors”, 
per aclarir que  la normativa ha sofert canvis. 

  

 Legislació estatal 

El ministeri amb competència en matèria de residus és el Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, qui s’encarrega de l’elaboració de la legislació estatal de 
residus, publicada per l'Agència Estatal Boletín Oficial del Estado. 

Impacte i contaminació 

● Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, 

de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados. 

● Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Tractament 

● Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 

● Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III 

del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Prevenció 

● Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas 

de plástico y por el que se crea el Registro de Productores. 

Trasllat 

● Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a 

l'interior del territori de l'Estat. 

Generals 

● Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. 

● Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
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Catalunya 

● Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de 

Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20). 

● Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Territorial 

Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 

(PINFRECAT20). 

Per altra banda, els plans i programes actuals a destacar a nivell estatal, són: 

● Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

● Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 

 

Aquests, resulten instruments per orientar la política de residus a Espanya en els propers 
anys, per impulsar les mesures necessàries per a millorar les deficiències detectades i 
per a promoure les actuacions que proporcionen un millor resultat ambiental i que 
assegurin que Espanya compleix amb els objectius legals. 
 
 

 Legislació catalana 

L’organisme competent en matèria de residus és l’Agència de Residus de Catalunya, 
presentada anteriorment a l’apartat 1.6.3. 

La legislació destacada en matèria de residus a escala autonòmica és la següent: 

General 

● Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

● Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus 

● Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 
de gestió dels residus a Catalunya. 

● Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de 
residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de 
residus de Catalunya 

● Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, 
sobre procediments de gestió de residus. 

Tractament 

● Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 
d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

● Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 
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Fiscals 

● Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

Per últim, cal tenir en compte també el Programa general de prevenció i gestió de residus 
i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20). És l’instrument de planificació de la 
Generalitat de Catalunya per fer front als reptes estratègics i els objectius en matèria de 
prevenció i gestió de residus. S’orienta a incorporar les directrius de la normativa europea 
i les tendències estratègiques particularment a l’ús eficient dels recursos, a l’economia 
circular i a la lluita contra el canvi climàtic. 

 

 LEGISLACIÓ MUNICIPAL 

 

Les competències en matèria de gestió de 
residus estan delegades a la Mancomunitat 
Penedès-Garraf, una administració local amb 
la missió de realitzar i prestar serveis en comú, 
formada per l’associació voluntària de 34 
ajuntaments de les comarques de l’Alt i Baix 
Penedès. 

 

El Servei de Residus de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf és un servei de gestió de la 
recollida i el tractament dels residus domèstics, 
alhora que en promou la reducció, la recollida 
selectiva i el possible aprofitament.  

 

 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està adherit als serveis mancomunats de Serveis 
Centrals, Educació Ambiental, Iniciatives Econòmiques, Centre d'Acollida d'Animals de 
Companyia (CAAD), Portada d'Aigües, Sanejament de les aigües residual, Planta 
Transferència, Planta Compostatge, Recollida de RSU, Recollida de vidre, Recollida 
d'envasos, Recollida de paper-cartró i la Gestió de la Deixalleria. 

 

Els àmbits en què actua són: 

- En la planificació de la gestió i tractament dels residus municipals. 

- La gestió del servei de recollides domiciliàries i el transport als gestors autoritzats. 

- L’explotació i el manteniment de les instal·lacions de tractament i reciclatge. 

- La gestió de les deixalleries municipals i els residus aportats. 

 

A nivell municipal, l’àrea residus municipals es troba al departament d’Espai Públic i 
Edificis Municipals. El departament compta amb una tècnica de medi ambient per la 
gestió de residus del municipi. Puntualment, compta amb reforç tècnic extern degut al 
gran volum de feina. A més, l’àrea de residus també compta amb la figura dels Agents 
Cívics (definits al capítol anterior) gràcies als Plans d’Ocupació local. 

 
  

Figura 47. Municipis que pertanyen a la 

Mancomunitat Penedès-Garraf. 
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A continuació, es presenta la normativa municipal vinculada a la gestió de residus: 

 

● Ordenança General per la Convivència i el Civisme de l'Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

Tal com indica l’Ordenança, aquesta “s’erigeix amb un doble objectiu: primer de tot, per 
la necessitat de fomentar els valors de convivència a l’espai urbà, per tal que aquest 
pugui esdevenir un espai cívic, tolerant i també participatiu, i en segon lloc per garantir 
la cura que aquest exercici de drets no esdevingui pertorbador del compliment dels 
deures que totes les persones tenen cap a aquest espai urbà, entenent que el civisme 
és l’equilibri entre els drets i deures dels ciutadans”. La correcta gestió dels residus va 
directament relacionada amb els drets i deures com a ciutadà de dipositar-los on 
correspon i amb el civisme. 

 

● Ordenança Reguladora per la Neteja i la Recollida d’Escombraries 

L’Ordenança estableix el règim jurídic en relació a la neteja de la via, la neteja de la ciutat 
com a conseqüència d'actes públics i la recollida de les deixalles urbanes. 
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 SITUACIÓ ACTUAL I PROPERS PASSOS 

 

Figura 48. Objectius de la Directiva del Marc de Residus (2018) de la recollida selectiva de residus 
municipals. Font: ARC 

En la Fig. 48, tot i ser dades del 2015, s’observa l’estat dels diferents països de la UE 
respecte el nivell de reciclatge i el percentatge de residus municipals destinats als 
abocadors. Actualment, segons les dades de 2019, Catalunya es troba a un nivell 
de recollida selectiva del 44,8% i Espanya del 36%.  

 

Per tant, caldrà veure si els esforços dels municipis i 
de l’Agència de Residus de Catalunya i de la resta de 
comunitats han servit per a assolir aquest any 2020 
l’objectiu establert per la Unió Europea d’un 50% en 
recollida selectiva. Per a conèixer en detall la situació 
actual es recomana consultar l’apartat 1.6. del capítol 
anterior. 

 

Per altra banda, des d’una perspectiva de futur pròxim, 
la necessitat d'ampliar en gran mesura l’efectivitat de 
les polítiques i mesures per la millora dels nivells de 
selectiva, per assegurar l’assoliment dels objectius 
establerts pels anys 2025, 2030 i 2035. 

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet 
ha anunciat recentment que l’ARC està treballant 
internament en la redacció d’un text articulat de la nova 
Llei de prevenció i gestió dels residus i ús eficient dels 
recursos de Catalunya. Calvet puntualitza que aquesta 
llei, “ha de permetre activar mecanismes amb tots els 
actors, però especialment amb el sector empresarial, 
per facilitar noves maneres de consumir i, 
particularment també de produir, perquè el millor 
residu és el que no es produeix ja que, en la jerarquia 
de gestió de residus, el primer graó és la prevenció”. 

 

Segons l’Agència de Residus de Catalunya, entre 
d’altres objectius i regulacions, les noves directives de 
residus inclouen: Figura 49. Residus municipals a la 

UE. Font: Parlament Europeu 
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- Objectius de reciclatge de residus municipals més ambiciosos 

- Obligació de recollida selectiva de biorresidus (matèria orgànica i fracció 
vegetal) (31/12/2023) 

- Obligació de recollida selectiva de residus perillosos i residus tèxtils 
(01/01/2025) 

- Només els biorresidus de recollida selectiva computaran com a reciclatge. El 
bioestabilitzat (matèria orgànica extreta de la fracció resta) deixa de computar 
com a reciclatge (01/01/2027) 

- Objectius de reciclatge d’envasos més ambiciosos 

- Limitar l’any 2035 a un màxim del 10% la quantitat de residus destinats a 
l’abocador. 

 
Així doncs, s’observa que actualment s’està treballant en una futura llei de residus 
prevista on s’establiran objectius ambiciosos en base a la necessitat d’aplicar 
mesures contundents en matèria de residus. 
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 CONCLUSIONS 

En aquest capítol s’ha fet un repàs de les diferents regulacions vigents en matèria de 
residus. Cal destacar la importància de comptar amb una ferma i ambiciosa legislació 
de residus per a obtenir uns resultats que permetin posar fre a la problemàtica que 
suposa la generació i gestió de residus en l’actualitat. 

Aquest any 2020, els països de la Unió Europea han d’arribar al 50% de recollida 
selectiva segons els objectius establerts per les normatives vigents. Caldrà fer front a 
les mesures adoptades en aquells països que no arriben als estàndard i fer els deures 
que toca. No resulta cap sorpresa, ja que la Unió Europea porta anys alertant i cridant 
l’atenció a aquells països que van endarrerits.  

Per tant, aquesta ambició de polítiques avançades a nivell europeu cal traslladar-les en 
els àmbits estatals, autonòmics i locals, i també cal tenir en compte que aquests han de 
comptar amb dotació econòmica per implementar intervencions de suport. 

També es rellevant la introducció de la gestió de residus dins dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l’ONU, i el compromís que han adquirit els diferents 
agents partícips en la societat actual per complir aquests objectius. En aquest capítol 
s’ha pogut observar també com es poden relacionar els Objectius amb la problemàtica 
actual dels residus, fins i tot en àmbits i aspectes on no se solen situar. 

D’una forma breu, en aquest capítol s’evidencia la necessitat d’aplicar totes les mesures 
i intervencions possibles davant el compliment dels estàndards i objectius establerts en 
els diferents marcs legislatius. 

  



Separació de residus domèstica i comercial al municipi de Sant Pere de Ribes 
Natàlia Carmona Verdura 

61 
 
 

3. METODOLOGIES PER AL DISSENY DE SERVEIS 

Aquest capítol té com a objectiu definir quins són els mètodes que se seguiran per 
desenvolupar el projecte. 

Aquest projecte pretén realitzar un estudi sobre la separació de residus des de la 
perspectiva de l’usuari al municipi de Sant Pere de Ribes. Caldrà doncs aplicar una 
metodologia relacionada amb el disseny, la qual permeti entendre i actuar en base a 
l’experiència de l’usuari. Els usuaris definits són els generadors de residus domèstics i 
comercials, és a dir, caldrà analitzar l’experiència de la població i els comerciants durant 
el procés de separació de residus del municipi.  

L’àmbit d’aplicació dels resultats obtinguts a partir de les dades recollides, serviran de 
base pel disseny d’intervencions per la millora de l’experiència d’usuari i el nivell de 
recollida selectiva del municipi. Aquestes intervencions seran implementades 
principalment des del departament d’Espai Públic i Edificis Municipals de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes, encarregat de la gestió de residus del municipi. 

Aquest capítol, per tant, presenta els procediments i tècniques investigades per a ser 
emprades durant la fase de recerca, síntesi i d’intervenció per a la millora de 
l’experiència de la separació de residus, tant en el cas dels residus domèstics com 
comercials, que com a resultat porti a millorar els estàndards de recollida dels residus. 

Es presenta la metodologia Design Thinking, utilitzada per a desenvolupar processos 
d'innovació centrats en les persones, oferint una lent a través de la qual es poden 
observar els reptes, detectar les necessitats i plantejar solucions. Dins d’aquest mètode 
s’inclou el Disseny Centrat en l’Usuari, el qual situa a l’usuari en el centre durant totes 
les fases del procés de disseny. 

A continuació, es presenta el disseny de serveis, el qual es basa en la utilització de 
mètodes per a assegurar que es cobreixen les necessitats de l'usuari d’un servei. 

Finalment, es troba la presentació del disseny pel canvi de comportament, ja que per a 
plantejar un canvi de comportament o hàbit resulta rellevant entendre què impulsa la 
conducta humana i com funciona el seu comportament. En aquest apartat es defineixen 
els models del màrqueting social i el community-based social marketing per a l’estudi 
del comportament dels usuaris. 
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 DESIGN THINKING 

El Design Thinking és un procés de resolució creativa de problemes. Es tracta d’un 
procés orientat a la innovació que se centra en les persones i que utilitza eines de 
disseny per tal d’integrar les necessitats de les persones, les possibilitats de la 
tecnologia i els requisits de negoci. Es basa en l’habilitat de combinar l’empatia, la 
creativitat i la racionalitat per a donar resposta a les necessitats dels usuaris i garantir 
l’èxit dels negocis.  

Pel que fa a les etapes, no hi ha un model únic de procés, encara que les etapes que 
proposa el Hasso-Plattner Institute of Design at Stanford (Fig. 50) són les més 
conegudes. (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya) 

 

 

Figura 50. Fases del Design Thinking. Font: Nielsen Norman Group 
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 Fases del Design Thinking 

 
Figura 51. Fases del Design Thinking. Nielsen Norman Group 

Les definicions de les diferents fases del Design Thinking, segons el Design Toolkit de 

la Universitat Oberta de Catalunya, són: 

 Empatitzar: És l’element central de qualsevol procés de disseny centrat en les 
persones. Aquesta etapa es focalitza en entendre les persones a les quals 
dirigim el nostre disseny, les seves experiències, motivacions, necessitats i 
limitacions.  

 Definir: Aquesta etapa busca aportar claredat i focus en el repte a resoldre. El 
seu objectiu és obtenir un plantejament significatiu i processable del problema, 
de manera que conviden a l’acció.  

 Idear: Aquesta etapa se centra en la generació d’idees i constitueix la transició 
entre la identificació dels problemes i la creació de solucions per als nostres 
usuaris. L’objectiu és generar el màxim possible d’idees, la identificació de la 
“millor idea” es deixa per a més endavant.  

 Prototipar: El prototipatge consisteix en la construcció d’artefactes (prototips) 

que ens ajudin a arribar a la solució final. Així, aquesta etapa s’orienta a 
l’experimentació més que a la validació d’idees. L’objectiu és donar una forma 
tangible a les solucions i idees treballades a les etapes anteriors.  

 Testejar: En aquesta etapa involucrem els usuaris amb l’objectiu de refinar 

idees, solucions i els prototips que hem construït. A més, ens permet aprendre 
més coses sobre els usuaris i, si és necessari, també permet repensar el punt 
de vista o plantejament de la solució del nostre projecte. 
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 Aplicació del Design Thinking 

Tal com s’ha comentat anteriorment, no hi ha un model únic de procés del Design 
Thinking. Les fases de referència que proposa el Hasso-Plattner Institute of Design at 
Stanford, s’han adaptat a l’escala del projecte. L’equivalència dels següents capítols 
d’aquest projecte amb les fases del Design Thinking correspondrien al següent: 

 

Empatitzar Capítol 5. Recerca 

Definir Capítol 6. Síntesi 

Idear 

Capítol 7. Proposta d'intervenció Prototipar 

Testejar 

Taula 2. Equivalència de les fases del Design Thinking amb les fases d’aquest projecte.  

Elaboració pròpia. 

Aquest projecte es basa en un estudi sobre la separació de residus de dos tipus 
d’usuaris diferents (població i comerciants), i per tant, es troba un gran gruix de treball 
durant les fases d’empatitzar i definir. Per tant, donada la càrrega de treball i el temps 
disponible, les fases d’idear, prototipar i testejar s’han agrupat en el capítol 7 com a 
propostes d’intervenció, ja que algunes han estat desenvolupades i aplicades durant la 
realització del projecte, i d’altres no s’han pogut desenvolupar per altres factors. 

Hem de tenir en compte que a diferència del pensament analític, el Design Thinking és 
un procés creatiu que consisteix en anar construint a partir d’idees diferents sense tenir 
en compte els prejudicis o la por d’equivocar-se. Adoptar el Design Thinking pot 
transformar la manera en què les organitzacions desenvolupen els productes, 
serveis, processos i estratègies. Es tracta d’una aproximació que posa en comú el 
que és desitjable des del punt de vista de les persones, amb el que és tecnològicament 
factible i econòmicament viable. Actualment la perspectiva i procés del Design Thinking 
s’utilitza en àmbits que van més enllà del propi del disseny i constitueix una manera de 
treballar en àmbits empresarials i de negoci per a processos d’innovació, definició de 
productes nous i identificació d’oportunitats de mercat. (FUOC. Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya). 
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 DISSENY CENTRAT EN L’USUARI 

El disseny centrat en l’usuari (DCU) és, una aproximació al disseny de productes i 
aplicacions que situa l’usuari en el centre de tot el procés. Així, podem entendre el DCU 
com una filosofia que té com a premissa que per a garantir l’èxit d’un producte cal tenir 
en compte l’usuari en totes les fases del disseny. A més, també podem entendre el DCU 
com una metodologia de desenvolupament: una manera de planificar els projectes i un 
conjunt de mètodes que es poden utilitzar en cadascuna de les fases principals. (FUOC. 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya) 

El disseny centrat en l’usuari també es coneix, en 
sentit ampli, com a disseny centrat en les 
persones (DCP). El DCU involucra l’usuari en 
totes les fases en què es desenvolupa un 
producte. L’objectiu del disseny centrat en 
l’usuari és crear productes o serveis que les 
persones trobin útils i usables; és a dir, que 
satisfacin les seves necessitats tenint en compte 
les seves característiques.  (FUOC. Fundació per 
a la Universitat Oberta de Catalunya) 

En el cas d’aquest projecte, el DCU no serà 
utilitzat com estrictament com a metodologia 
pròpia, però sí que es faran servir constantment 
eines i processos que segueixen la filosofia del 
disseny centrat en l’usuari. 
 
 

 
 
 

 Disseny de serveis 

El disseny de serveis és un camp emergent centrat en la creació d’experiències 
pensades i dissenyades usant una combinació de mitjans intangibles i tangibles. 
Aquesta pràctica multidisciplinària vol oferir una experiència millor als usuaris a partir 
d’una aproximació holística del servei que reben. Així, el disseny de serveis centra la 
seva activitat en la planificació i l’organització de les persones i els components com la 
infraestructura, la comunicació i els materials d’un servei per a millorar-ne la qualitat, 
com també la interacció entre el proveïdor del servei i els seus clients i l’experiència del 
client. (Garreta, Domingo i Pera, Enric. FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de 
Catalunya). 

Els procediments i eines utilitzades en el disseny de serveis coincideixen amb les del 
Design Thinking. El Design Thinking va ser originalment pensat per al disseny de 
productes, ha estat posteriorment adaptat per al disseny de serveis.  
  

Figura 52. Diagrama del disseny centrat en 
l’usuari. Font: Design Toolkit de la UOC 
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 El disseny com eina per a la innovació i modernització de l’administració 
pública 

La complexitat del món, la celeritat dels canvis, el coneixement com a element 
estratègic, la revolució tecnològica, la democratització o la globalització provoquen la 
necessitat de treballar en una Administració pública més oberta a la innovació i la 
flexibilitat. Competències com la col·laboració o la creativitat entre els comandaments 
intermedis són essencials per a un bon exercici al seu lloc de treball. El Design Thinking 
serveix, com a procés creatiu, per resoldre problemes i ajudar les persones i les 
organitzacions a desenvolupar solucions útils que aportin valor i siguin fàcilment 
aplicables a la feina. (Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2018). 

Es troben exemples d’aplicació del 
disseny de serveis tant a les 
organitzacions privades com públiques. 
Els àmbits on s’està aplicant 
principalment són a universitats, instituts 
i escoles, biblioteques, Ajuntaments, 
entre d'altres sectors que ofereixen 
serveis al públic. 

Durant els darrers anys s’ha observat 
una transició cap a mètodes 
innovadors que posen a l’usuari al 
centre.  Un exemple és el fet que 
l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya ofereix cursos de la 
metodologia Design Thinking i altres 
recursos relacionats amb el disseny i la 
innovació per al personal de 

l'Administració local. Aquest fet demostra l’efectivitat i el potencial d’aplicar aquests 
mètodes especialment en les administracions. 

Un altre bon exemple és l’Hospital Sant Joan de Déu, un hospital infantil conegut per la 
innovació i l’atenció empàtica, ja que va crear el primer departament d’experiència de 
pacients a Espanya el qual es replanteja sistemàticament el seu model assistencial.   

Aquests casos, entre molts altres, són exemples clau que determinen el camí a recórrer. 
Cada cop cal anar més enllà. El principal repte aquesta transició és aconseguir d’una 
manera real i efectiva que l’administració pública millori el nivell de servei a la ciutadania. 
Aquesta innovació ha d’anar de la mà de polítiques de modernització com ara la 
transformació digital dels serveis, adaptant-se a la realitat que vivim actualment.  

  

Figura 53. Disseny de serveis. Font: Interaction 
Design Foundation 
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 DISSENY PER AL CANVI DE COMPORTAMENT 

Si es tracta l’àmbit de la gestió de residus des de la perspectiva de l'experiència de 
l’usuari, també cal tenir en compte els sectors de la sociologia, l’ètica i l’educació 
ambiental. 

Per a plantejar un canvi de comportament 
o hàbit, és a dir, per assolir un dels 
objectius d’aquest projecte, resulta 
essencial entendre què impulsa la 
conducta humana i com funciona el seu 
comportament. 

Prèviament a plantejar una proposta de 
millora o una intervenció, a més de ser 
necessari identificar l’usuari, entre d’altres 
factors a considerar, és també important 
identificar i entendre els seus patrons de 
comportament. 

 

Durant la fase prèvia a la recerca sobre els usuaris, s’ha estudiat quins són els referents 
teòrics existents sobre el desenvolupament social pel que fa al comportament i els 
hàbits, i quines són les estratègies del màrqueting social adequades que hauran de ser 
considerades a les intervencions i propostes de millora d’aquest projecte. 

Generalment, es troben moltes campanyes de conscienciació o accions en l’actualitat 
on hi manca una recerca prèvia de l’usuari, identificant les dades demogràfiques, 
culturals i geogràfiques de les persones a qui es dirigeixen les campanyes i 
intervencions.  

És per això, que a més de l’obtenció de dades, s’ha considerat important explorar 
diversos mètodes i instruments dins del camp de la psicologia i el màrqueting social, per 
a poder adreçar correctament les propostes de millora. 

 

 Màrqueting socioambiental  

El màrketing social és “l’aplicació de las tècniques del màrqueting per a l’anàlisi, 
plantejament, execució i avaluació de programes dissenyats per promoure l’acceptació, 
modificació, rebuig o abandonament del comportament voluntari de les persones amb 
la finalitat d’ajudar-les a milorar el seu propi benestar i el de la seva societat”. (Alan 
Andreasen, 1995. Traduït de l’anglès) 

Es pot considerar que “el màrqueting social està exclusivament orientat cap a la 
consecució de beneficis per als individus (visió antropocèntrica), òptica des de la qual 
l'espècie humana seria reconeguda en tant que una espècie més (encara que amb 
clares característiques diferencials) en el conjunt d'éssers vius que habiten la Terra.” 
(Mier-Terán Franco, 2004, traduït del castellà) 

Tenint en compte alhora el caràcter diferenciat que tenen les aplicacions mediambientals 
d'aquest màrqueting social, Mier-Terán Franco introdueix un nou concepte: el 
màrqueting socioambiental. Es defineix com "la utilització dels principis i tècniques de 

màrqueting social que tenen com a meta modificar o promoure, de forma voluntària, 

Figura 54. Il·lustració. Font: Freepik 
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comportaments humans que afecten un recurs natural, una espècie, una comunitat 
ecològica, un ecosistema, un espai protegit o el medi ambient en el seu conjunt, per 
contribuir amb això al manteniment de la biodiversitat i al desenvolupament sostenible 
sobre la Terra.” (Mier-Terán Franco, 2004, traduït del castellà) 

El model que Mier-Terán Franco proposa està fonamentat en les aportacions i propostes 
de màrqueting social realitzades per Andreasen (1995), y Kotler, Roberto y Lee (2002), 
i especialment, per McKenzie-Mohr y Smith (1999). Aquest darrer va ser el fundador del 
community-based social marketing (CBSM), definit a continuació.  

Mier-teran Franco, també planteja a l’article “Marketing socioambiental: un nuevo paso 
en el desarrollo del marketing social” la següent pregunta: “Per què hi ha persones 
que adopten comportaments ambientals que considerem adequats i d'altres que 
no ho fan?” 

Mier-teran Franco destaca tres factors que expliquen per què algunes persones no es 
comprometen amb l'adopció d'algun d'aquests comportaments: 

 Hi ha persones que no coneixen la manera correcta de realitzar el comportament 
pro-ambiental o els beneficis que se’n deriven.  

 Hi ha persones que, tot i conèixer el comportament adequat, tenen dificultats o 
barreres significatives per a realitzar-lo.  

 També hi ha persones que coneixen els resultats del comportament i no 
consideren les barreres importants, però consideren que les beneficia més el seu 
comportament actual, simplement perquè resulta més fàcil.  

 

 Community-based social marketing 

Community-based social marketing, en català, màrqueting social basat en la comunitat, 
(d’ara en endavant CBSM) és una evolució del màrqueting social fundat pel psicòleg 
ambiental canadenc Doug McKenzie-Mohr, amb l’objectiu de fomentar de manera 
sistemàtica un comportament més sostenible. 

El màrqueting social no sempre ha estat capaç de traspassar la barrera entre la 
sensibilització i el canvi real del comportament, especialment quan es tracta de 
problemes complexos, com ara els problemes relacionats amb el medi ambient. El 
CBSM s’esforça per canviar el comportament de les comunitats per reduir el seu 
impacte sobre el medi ambient. 

Ha demostrat ser un mètode eficaç de canvis actitudinals i de comportament reals 
mitjançant un enfocament interactiu del lliurament d’informació, utilitzant eines de canvis 
de comportament extretes de la investigació en ciències socials.  

Amb un enfocament per superar les barreres al canvi, els mecanismes del CBSM 
proporcionen un complement ben especificat per a la regulació. Aquesta secció del 
treball explora el desenvolupament del màrqueting social basat en la comunitat des del 
màrqueting social. La segueix una descripció dels elements del màrqueting social basat 
en la comunitat, amb un focus especial en les eines de canvi de comportament extretes 
de la investigació en ciències socials. Es revisen case studies que il·lustren el potencial 

que poden aconseguir fent servir el CBSM com a part d'una estratègia reguladora. 
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Com aplicar el mètode CBSM?  

A continuació, es defineixen els passos a seguir segons la guia “Your Quick Guide to 
Community-Based Social Marketing”, desenvolupada per la Universitat de Pennsylvania 
(Estats Units).  

 

Figura 55. Procés del CBSM. Font: Better Buildings U.S. 

1. Seleccionar comportaments 

En primer lloc, cal identificar un comportament específic i indivisible que es vol canviar. 
Per exemple, comportaments de companys de feina per tal de minimitzar els residus, es 
pot separar en reciclar, compostar… Cadascun té les seves pròpies barreres. 

Aquest projecte se centra en l’estudi del comportament durant la separació de residus. 
En el cas de la població, la separació de residus a casa, i en el cas dels comerciants, la 
separació de residus a l’establiment. 

 

2. Identificació de les barreres i beneficis 

Les barreres impedeixen que els usuaris tinguin el comportament desitjat, mentre que 
els beneficis són factors motivadors. Per a implementar campanyes efectives de canvi 
de comportament, cal identificar aquestes barreres i els beneficis que afecten. 

Els quatre passos clau per identificar les barreres i els beneficis d’un comportament són: 

 Investigar si s’ha intentat canviar aquest comportament prèviament. 
 Observar les persones tant que segueixen la conducta que es desitja, 

com aquella que es vol canviar. 
 Conduir un focus group. Discussió sobre el tema i els problemes 

identificats.  
 Realitzar una enquesta sobre una mostra aleatòria del target definit per 

obtenir informació sobre el focus group. 

Aquests passos es duran a terme durant la fase de recerca del projecte. 

 
3. Desenvolupar l’estratègia que redueix les barreres del comportament 

Mentre es desenvolupen les estratègies, és important seleccionar eines adequades 
basades en les barreres i beneficis identificats, validar el disseny a través de feedback 
del possible focus group, i establir una prova pilot per a les estratègies.  
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Per aconseguir aquest canvi de comportament, hi ha diferents àrees des d’on es pot 
treballar, a través de: 

 Compromís: Aconseguir el compromís de les persones amb una acció 
concreta pot conduir al canvi de comportament. Quan les persones es 
comprometen a fer una acció de manera personal, en grup o públicament, 
és més probable que hi hagi una continuïtat del comportament en el futur. 

 Normes socials: Les persones tendeixen a adoptar el comportament de les 
altres. Això és cert fins i tot en situacions banals, com ara quan una persona 
ha de decidir si agafar les escales mecàniques o les escales habituals. Per 
a utilitzar les normes socials per donar suport a comportaments sostenibles, 
la norma ha de ser perceptible i presentar-se quan s’hagi de produir el 
comportament establert. 

 Difusió social: La difusió social implica la rapidesa amb què s’adopta el 

comportament desitjat i fins a quin punt es generalitza el comportament. Per 
exemple, quan diverses llars d'un barri van col·locar adhesius als 
contenidors de reciclatge que deien: "Nosaltres també fem compost!" el seu 
compromís amb el compostatge el van assumir altres veïns. Sense aquest 
adhesiu, l'acció hauria estat invisible. Amb l'adhesiu, el comportament es va 
fer visible i semblava una norma. 

 Indicacions: L’ús d’indicacions visuals o auditives pot augmentar 
considerablement la participació en un comportament sostenible. Els 
recordatoris sovint són útils, ja que hi ha molts comportaments respectuosos 
amb el medi ambient que la gent simplement oblida. 

 Comunicació: La comunicació també és clau per aconseguir un canvi de 
comportament. Utilitzem la comunicació persuasiva en el nostre dia a dia 
interaccions amb altres persones, però cal reforçar la comunicació per 
fomentar la sostenibilitat específicament. 

 Incentius: Els incentius adequats poden fer augmentar considerablement la 
motivació de les persones per adoptar nous comportaments. Els incentius 
poden animar a la gent a realitzar les accions de manera més eficaç o a 
iniciar una activitat en què si s'incentivés a la persona, aquesta no 
participaria. Aquests poden ser, per exemple, l’oferiment de recursos 
materials per a la separació de residus als usuaris per incentivar que ho 
facin. 

 Conveniència: Es tracta de fer que les accions sostenibles siguin més 
convenients o fàcils, o bé que les accions no sostenibles siguin menys 
convenients, difícils i més cares. Per molt que s’abordin les altres barreres 
internes utilitzant les sis anteriors àrees de treball, si el comportament a 
canviar requereix molt de temps o sembla problemàtic, és poc probable que 
les persones l’adoptin. 
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4. Prova pilot 

Fer una prova pilot és una oportunitat per esbrinar els errors abans de comprometre's a 
dur a terme una estratègia a grans trets. Tot i que la prova pilot és important, es 
necessita molt de temps i recursos. 

 

5. Implementació a gran escala 

Abans d’aquest pas, cal recopilar informació de referència sobre l’estat actual de l 
comportament desitjat. Això inclou observacions o registres fiables. Un cop s’inicia la 
implementació, cal assegurar-se de recopilar informació per determinar l'impacte a llarg 
termini. En el cas dels residus, la referència està en els nivells de recollida selectiva, i el 
percentatge de ciutadans i comerciants que separen o no els residus. Finalment, és 
important comunicar els resultats, ja que és una manera de guanyar confiança i 
credibilitat.  

Per acabar, cal tenir en compte que el canvi de comportament és la pedra angular de la 
sostenibilitat i, per tant, cal anar més enllà de les intervencions o campanyes 
informatives i buscar nous recursos i mètodes efectius per trobar solucions. 
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 PERSPECTIVA DEL PROJECTE 

En l’esquema de la Fig. 56, es troben els diferents mètodes i tècniques que s’han utilitzat 
per al desenvolupament del projecte. Així doncs, s’obté una perspectiva de l’aplicació 
dels diversos mètodes definits anteriorment en aquest capítol. 

En primer lloc, el Design Thinking s’ha aplicat com a base pel procés per al 
desenvolupament del projecte. Concretament, s’han emprat tècniques centrades en 
l’usuari que han permès durant la fase de recerca i síntesi el recull i la representació de 
dades qualitatives i quantitatives de gran valor. 

Finalment, durant el disseny de les intervencions s’ha aplicat les tècniques del CBSM, 
com ara l’estudi de les estratègies de comportament. 

 
 

 

Figura 56. Esquema dels mètodes i tècniques emprades que es realitzaran durant el desenvolupament 

del projecte. Elaboració pròpia. 
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 CONCLUSIONS 

En aquest capítol s’han presentat diverses metodologies relacionades amb el camp 
d’estudi. Són mètodes molt interessants i alguns desconeguts fins ara, però d’especial 
rellevància a l’hora de recollir dades sobre l’usuari i de dissenyar intervencions   per a 
aquest. 

En primer lloc, s’ha definit el Design Thinking, el qual servirà de base per al 
desenvolupament d’aquest projecte. Directament relacionat amb el Design Thinking, es 
troba el disseny centrat en l’usuari, el qual situa a l’usuari en el centre del procés. Aquest 
compta amb un gran ventall de tècniques i procediments per garantir l’èxit d’un producte 
o servei, ja que té en compte a l’usuari durant totes les fases del disseny. Aquestes 
tècniques i procediments s’utilitzaran especialment durant les fases de recerca i síntesi 
del projecte. 

També s’ha tingut en compte el disseny per al canvi de comportament, ja que la finalitat 
d’aquest estudi és entendre el comportament i els hàbits dels usuaris per tal de detectar 
quines intervencions són les més adequades i eficients per aquest canvi, assegurant la 
millora de l’experiència de l’usuari i, alhora, millorant el nivell de recollida selectiva del 
municipi. 

La gran pregunta que es planteja Mier-Téran Franco és: “Per què hi ha persones que 
adopten comportaments ambientals que considerem adequats i d'altres que no ho fan?”. 

Aquesta pregunta és clau per a poder dissenyar les intervencions en base a l’estudi del 
comportament de la ciutadania. 

Això es farà a través del Community-Based Social Marketing, un model que serà 
fonamental a l’hora de dissenyar la recollida de dades, la seva anàlisi i el disseny de les 
intervencions. S’ha detectat la necessitat d’entendre els comportaments des d’una 
perspectiva objectiva i analítica, i que cal focalitzar les accions a través d’estratègies de 
canvi de comportament, i deixar enrere aquelles accions informatives. 

Per tant, tots aquests procediments i mètodes definits en aquest capítol, es tindran en 
compte i estableixen la base de desenvolupament del projecte. 
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4. RECERCA 

L’objectiu principal d’aquest projecte és la investigació dels hàbits i comportaments 
durant el procés de separació de residus domèstics i comercials a Sant Pere de Ribes, 
amb la finalitat de dotar d’eines i informació qualitativa per a un futur a curt, mitjà i llarg 
termini, aplicar una sèrie d’intervencions a la població objectiu, en base a la informació 
recollida.  

Més concretament, l’objectiu d’aquest capítol és familiaritzar-se amb la composició i 
geografia del municipi, el qual permetrà entendre els hàbits i comportaments socials, i 
seran factors rellevants a l’hora de prendre decisions sobre les accions i intervencions 
proposades. 

En aquest capítol, es recopila tota aquella informació rellevant per comprendre l’objecte 
d’estudi i d’intervenció: 

- el municipi de Sant Pere de Ribes 

- la població del municipi 

- els comerciants de les zones de Ribes i Les Roquetes 

Aquest capítol conté la descripció de Sant Pere de Ribes, una anàlisi territorial i 
demogràfica. A continuació, es troba un seguit d’informació detallada sobre la gestió de 
residus al municipi, i finalment, la informació obtinguda amb els diversos mètodes 
presentats a continuació com ara els grups d’interès o agents interessats o implicats en 
el procés, així com entrevistes i enquestes als mateixos. 

Durant la fase de recerca, i també prèviament en el Capítol 1, s’han utilitzat l’eina 
anomenada desk research, o també coneguda com a secondary research o investigació 
secundaria, la qual es basa en recollir informació a partir d’estudis i investigacions 
realitzades i que ja han publicat els seus resultats, com ara les bases de dades 
sociològiques. 

Seguidament, s’ha utilitzat fonts de recollida de dades emprant entrevistes i enquestes 
a través de fonts primàries. En primer lloc, s’ha entrevistat a diversos agents vinculats a 
la separació de residus, com ara tècnics i consultors de medi ambient, professors i 
investigadors, i especialment usuaris finals, és a dir, ciutadans i comerciants del 
municipi. Per altra banda, també s’han realitzat dues enquestes: una enfocada als 
residus comercials, i l’altra als residus domèstics. 

Finalment, es troba l’explicació de com s’ha dut a terme la recollida i la representació 
gràfica de dades, punt clau per l’entesa d’aquest projecte. 
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 ESTAT DEL MUNICIPI 

Per tal de contextualitzar el projecte, a continuació es presenten les dades sobre el 
municipi i les seves característiques més rellevants dins de l’àmbit d’actuació del 
projecte.  

L’objectiu principal és realitzar una anàlisi de la població actual, posant en rellevància 
els principals aspectes de l’estructura demogràfica i de la distribució territorial. 

 

 Anàlisi territorial 

Sant Pere de Ribes es troba a la 

comarca del Garraf (Barcelona). 
Limita al nord amb els termes 
municipals de Canyelles i d'Olivella; a 
l'est, també amb el d'Olivella; al sud, 
amb el de Sitges i una  petita franja al 
litoral de la Mediterrània; i a l'oest, 
amb el municipi de Vilanova i la 
Geltrú. 

 

 

El municipi es divideix en diferents nuclis de població (Fig. 57). Els dos nuclis urbans 
principals són:  

 Ribes (situat al centre del terme municipal, que correspon al nucli històric antic). 
 Les Roquetes (situat al sud oest del municipi, que correspon al nou nucli urbà 

originat durant els anys 60-70 a partir  dels moviments migratoris que es van 
produir en l’època). 

L’àmbit geogràfic de l’estudi dels residus domèstics està centrat en la població de tot el 
municipi. Per altra banda, l’estudi dels residus comercials, està focalitzat en els 
comerços ubicats als nuclis comercials i urbans del municipi, és a dir, Ribes i Les 
Roquetes. 

A continuació, es troba la distribució dels diferents nuclis de Sant Pere de Ribes. Aquest 
mapa del municipi segons els diferents nuclis forma part de la tècnica de recull i 
representació de dades, el qual es troba detallat a l’apartat 4.4. d’aquest capítol. 

Població 
(2019) 

30.719 habitants  

Superfície 40,80 km2 

Densitat 752,9 hab/km2 

Altitud 44 m 

Taula 3. Dades del municipi Figura 57. Localització de Sant Pere de Ribes. Font: ARC. 
Elaboració pròpia. 
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Figura 58. Mapa del municipi de Sant Pere de Ribes per nuclis. Font: Elaboració pròpia sobre base 

cartogràfica Sitmun, Diputació de Barcelona 

Sant Pere de Ribes és un municipi que ha patit un gran canvi durant els darrers anys. 
El gran creixement del municipi ha obligat als seus governants a planificar i dirigir noves 
iniciatives per poder oferir noves zones d’expansió per satisfer la demanda d’habitatge. 
Alhora, ha calgut dotar el municipi dels serveis necessaris a causa d’aquest creixement, 
com ara escoles, centres sanitaris, centres d’oci i culturals, etc. 

Concretament, entre els anys 1960 i el 1970 la població va créixer considerablement, i 
posteriorment, durant els següents anys i a causa de la crisi industrial dels anys 70, el 
creixement  va disminuir. Tal com es pot observar en l’anàlisi demogràfic que es troba a 
continuació, la tendència de creixement s’ha mantingut estable.  

Actualment, el municipi manté un creixement gairebé constant degut, en gran mesura, 
a la influència de la ciutat de Barcelona i la corona metropolitana. 

Sant Pere de Ribes compta amb la certificació Biosphere, sinònim de sostenibilitat i que 
fomenta l’equilibri econòmic, sociocultural i mediambiental. Pertànyer a la comunitat 
Biosphere garanteix una major competitivitat  mitjançant l’adopció de pràctiques 
sostenibles, estalvi de costos hídrics i energètics.  

Els mapes de les Fig. 58 i 59 formen part de la tècnica de recull i representació de dades, 
el qual es troba detallat a l’apartat 4.4. d’aquest capítol.  
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En el següent mapa, es pot observar el nombre de població de cada nucli a escala en 
funció del diàmetre del cercle, que té el centre de cada nucli. Quan més gran la figura, 
major és la població. (Figura 59 i Taula 4).  

 

 

Figura 59. Mapa del municipi de Sant Pere de Ribes per nuclis i població. Font: Elaboració pròpia sobre 

base cartogràfica Sitmun, Diputació de Barcelona 

Les dades anteriors es basen en la Taula 1, segons la distribució de la població per 
nuclis: 

 

 

Taula 4. Població de Sant Pere de Ribes per nuclis de població, a data d’1 de gener de 2019.  

Font: Idescat. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya 
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 Anàlisi demogràfic 

La població de Sant Pere de Ribes es 
va mantenir pràcticament estable en 
les primeres sis dècades del segle XX: 
l’any 1900 hi havia 2.081 habitants i el 
1960 eren 2.282 habitants, però a 
partir d’aquesta darrera data es va 
iniciar un increment, accentuat els 
anys noranta.  

Segons consta a l’enciclopèdia lliure 
Viquipèdia, el gran creixement 
demogràfic de Sant Pere de Ribes es 
va donar a partir dels anys 1950 per la 
forta immigració d'aquella època al 
litoral central de Catalunya. La 
conseqüència més visible va ser la 
creació d'un nou nucli de població: les 
Roquetes. En aquells moments fou 
destacable l'arribada de gent de la 
zona de Múrcia.  

 

Padró municipal d’habitants 

1998 2002 2006 2010 2014 2018 2019 

20.213 23.823 26.859 28.399 29.339 30.658 30.719 

Taula 5. Evolució del padró municipal d’habitants de Sant Pere de Ribes (1998-2018). Font: Idescat, a 

partir del Padró continu de l'INE. 

En el padró de l’any 2019 de Sant Pere de Ribes hi figuren inscrites 30.719 persones, 
61 més que l’any anterior. Per tant, la taxa de creixement poblacional és positiva.  
 
En el següent gràfic s’observa la piràmide d’edat i gènere de la població del municipi.  

 
Figura 61. Població per sexe i edat de Sant Pere de Ribes. 2019. Font: Idescat, elaboració pròpia 

Figura 60. Població per sexe. Sant Pere de Ribes. 1998-
2019. Font: Idescat, a partir del Padró continu de l’INE 
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La piràmide de població (Fig. 61) ens facilita informació sobre la distribució d’edat i sexe 
de la població del municipi. La majoria entre la població tant d’homes i dones coincideix 
en la franja de 40 a 44 anys. La piràmide de Sant Pere de Ribes, com passa a nivell 
nacional i en els països industrialitzats, és regressiva, degut a que a la base existeix 
menor població que en els trams intermedis.   

A continuació, es troba un mapa segons ubicació i el nivell socioeconòmic de cada 
nucli (Fig. 62). Aquest mapa forma part de la tècnica de recull i representació de dades, 
el qual es troba detallat a l’apartat 4.4. d’aquest capítol. 

 

Figura 62. Mapa del municipi segons el nivell socioeconòmic. Font: ENT. Elaboració pròpia. 

El municipi, tal com s’ha comentat anteriorment, es divideix en diferents nuclis. 
D’aquests, els dos principals són Ribes, amb 12.838 habitants, i Les Roquetes, amb 
12.488 habitants, a data d’1 de gener de 2019. A la Fig. 62 s’observa una diferència en 
la mitjana del nivell socioeconòmic principalment entre els dos nuclis. A la resta de 
nuclis, s’observa a zona sud-est que predomina l’alt nivell socioeconòmic, possiblement 
per la seva proximitat al mar i la presència de segones residències en aquests nuclis. 

 

Taula 6. Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció. 2011. Font: Idescat, a partir del Cens de 
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població i habitatges de l'INE. 

Si s’analitza el nivell d’instrucció del cens de la població, aquestes dades reflexen que 
el nivell d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) encapçala el nivell de la població, 
seguit del batxillerat superior i l’educació primària. Si es comparen les dades amb la 
mitjana de la província de Barcelona, s’observa que no varien gaire els resultats, 
exceptuant el nivell d’ESO, que augmenta respecte la província de Barcelona i la 
llicenciatura i doctorat, que es veu reduït. 
 

 
Figura 63. Evolució de l’atur registrat a Sant Pere de Ribes (persones). Font: Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies. 

En quant a l’evolució de l’atur registrat al municipi, es reflecteix especialment el seu 
creixement a partir de l’any 2008, degut a la gran crisis econòmica que es va 
desencadenar arreu de l’estat i del món. Per altra banda, destaca l’alta taxa d’atur en el 
sector dels serveis, ja que és el principal motor econòmic del municipi. 
 
En quant a l’habitatge, les últimes dades disponibles publicades per l’INE són de l’any 
2011. Aquestes, quantifiquen a través de diverses variables el nombre d’habitatges del 
municipi i les seves característiques. 

 
Figura 64. Llars. Per nombre de persones (agregat). 2011. Font: Idescat, a partir del Cens de població i 

habitatges de l'INE. 
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A partir del gràfic de la Fig. 64, s’observa que el nombre de persones més habitual que 
viuen en un habitatge és de 2 persones. La resta està de categories, d’1, 3 i 4 persones 
per habitatge, es poden considerar bastant similars en nombre d’habitatges. 

 

 
Per altra banda, les dades de les categories “fins a 29 m2” i de “30 a 45 m2” consten a 
IDESCAT com a dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible i, per tant, no 
apareixen a la Fig. 65. 
 
Quant a la Fig. 66 dels habitatges segons el tipus, s’observa un clar predomini dels 
habitatges principals al municipi. 
 
A més, també resulta interessant analitzar a la població segons el tipus de nucli a la llar, 
segons si són nuclis unipersonals, sense nucli, parella sense o amb fills, pare o mare 
sols amb fills, fills, entre d’altres. 

 
Figura 67. Llars. Per nombre i tipus de nucli. Sant Pere de Ribes. 2011. Font: Idescat, a partir del Cens 

de població i habitatges de l'INE. 

Tot i no ser una taula actualitzada, ja que la demografia des del 2011 ha crescut 
significativament durant els darrers anys, la Fig. 67 permet fer-se una idea de la 
distribució i tipus de nucli als domicilis del municipi. 
 

  

Figura 65. Habitatges. Per tipus. Sant Pere de Ribes. 

2011. Font: Idescat, a partir del Cens de població i 
habitatges de l'INE. 

Figura 66. Habitatges principals. Per superfície útil. 

2011. Font: Idescat, a partir del Cens de població i 
habitatges de l'INE.  
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 Anàlisi comercial 

Econòmicament el municipi es dedica al sector serveis, tot i que hi té encara una forta 
presència l'activitat agrícola (en especial la vitivinícola, on s’elaboren vins de qualitat) i 
també disposa d'alguns sectors de desenvolupament industrial. 

El municipi compta amb dos centres comercials urbans (CCU), el de Ribes i el de les 
Roquetes, amb més de 700 activitats comercials i de serveis. Aquesta oferta comercial 
es complementa amb la ubicada a la Rambla del Garraf-Parc d’Oci, amb establiments 
de més gran format que funcionen amb gran atracció a nivell comarcal. A continuació 
es detalla cada zona: 

El nucli de Ribes es divideix en tres subzones: nucli antic 
(carrer Nou, plaça Marcer, carrers Comerç, Sant Pere, 
plaça de la Font, plaça del Centre i entorn); la zona de la 
carretera de Sitges, carrers del Carç, Lluís Companys, 
Eduard Maristany, Torreta, Pep Ventura, Ildefons Cerdà i 
els voltants; i una tercera zona compresa entre els carrers 
Lluís Companys, Jaume Balmes, plaça Catalunya i el seu 
entorn. 

L'activitat comercial i de serveis és majoritàriament del 
sector de l'alimentació, d’equipament per a la llar, 
d’establiments de reparació i d’instal·lacions i de 
restauració.  

El mercat setmanal es realitza els divendres, i està ubicat a la carretera dels Cards. 

En el nucli de Les Roquetes, l'eix comercial principal es 
concentra a la zona dels carrers Almogàvers i Sant Jordi, 
Av. Mas d'en Serra i Av. Catalunya. Una altra zona on 
també es pot trobar oferta comercial, es troba al carrer 
Miquel Servet, plaça de la Vinya d'en Petaca i el seu 
entorn. 

Les activitats principals són del sector alimentació, 
equipament per a la llar i la persona, i pel que fa a serveis, 
predomina el de restauració i els serveis a la persona.  

Aquest nucli compta amb dos mercats: el Mercat Municipal 
de la Sínia i el mercat setmanal dels dimecres, els quals 
es troben ubicats al carrer Roger de Flor. 

L'oferta comercial urbana es complementa amb l'oferta comercial i d'oci ubicada a la 
Rambla del Garraf-Parc d'oci, amb establiments de més gran format que funcionen com 
a pol d'atracció a nivell comarcal. L'activitat principal se centra en l'equipament per a la 
llar i per a les persones, amb alguna activitat d'alimentació, restauració i centres 
educatius. S’hi troben supermercats, benzineres, tallers i establiments d’automoció, 
botigues de moda, mobles, electrodomèstics, joguines, entre d’altres. 

Segons el departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
el municipi compta amb més de 500 empreses i més de 2.000 autònoms, concentrats 
majoritàriament en el sector serveis (gairebé un 79,81%), seguits pel sector construcció 
(12%) i la indústria (7,81%); i amb un petit percentatge d'activitat del sector agricultura 
(0,38%). 

Figura 68.  Nucli de Ribes 

Figura 69. Nucli de Les 

Roquetes 
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Sant Pere de Ribes també compta amb un potent sector sociosanitari, liderat per un 
hospital residència que presta assistència sanitària i sociosanitària, i per un important 
centre d'atenció sociosanitària. Finalment, com a singularitat del municipi, hi ha un 
conjunt d'activitats com ara cellers productors, allotjaments turístics i altres vinculades 
al territori que es troben disperses pel terme municipal, fora de les concentracions 
urbanes i polígons, moltes d'elles a prop o dins del Parc del Garraf. 

Un altre factor destacable és la presència i activitat de les associacions de 
comerciants, les quals treballen per a la promoció i la dinamització del comerç local. A 
través d'accions de suport i de col·laboració entre l’Ajuntament i les associacions de 
comerciants del municipi, s'aposta per un comerç de qualitat al municipi. Aquestes 
associacions esdevindran agents clau per a la intervenció en matèria de residus. 

Hi ha tres entitats dedicades a potenciar el comerç local: ACIR-FEM RIBES i D.O.RIBES 
Artesans de Proximitat, a Ribes i UCER, a les Roquetes. 

 

 

 

Al mateix temps, també cal destacar dues fires importants que es fan anualment, amb 
el suport de les associacions de comerciants i institucions. 

 El Retorn dels Indians i l’Agromercat a Ribes, a la primavera 
 El Mercat del Cava i de la Tapa a Les Roquetes, a la tardor 

 
  

Figura 70. UCER Figura 72. Fem Ribes Figura 71. D.O. Ribes 
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Per a quantificar l’objecte d’estudi dels residus comercials, a la Taula 7 es troba la 
classificació dels establiments del municipi segons la seva ubicació i categoria d’activitat 
comercial. 

La taula classifica els comerços d’alimentació en tres categories: 

 Comerç d’alimentació tipus 1 - Comerç de proximitat botigues d’alimentació, 
verduleria, fruiteria, carnisseria, xarcuteria, peixateria, fleques, floristeria, etc. 

 Comerç d’alimentació tipus 2 - Establiments comercials mitjans i obradors 

 Comerç tipus 3 - Grans establiments comercials (supermercats) 

 
Taula 7. Classificació dels comerços de Sant Pere de Ribes segons el nucli, 2018. Font: Elaboració d’ENT 

a partir de les dades de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

 
A la Taula 7, s’observa una gran presència d’establiments comercials als nuclis de Ribes 
i Les Roquetes, i seguit, al Polígon industrial de la Vilanoveta, presentat anteriorment 
com a Rambla del Garraf-Parc d’Oci. La resta d’establiments estan repartits arreu de les 
urbanitzacions. 
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 SANT PERE DE RIBES I ELS RESIDUS 

 Consideracions de la recollida selectiva 

 
Figura 73. Icones dels contenidors del municipi. Font: @melisasitges 

L’any 2011 l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va iniciar el desplegament de la 
substitució dels contenidors a un únic model, el contenidor EASY. Aquest canvi 
comporta un estalvi davant la presència de diferents tipologies de contenidors (càrrega 
posterior i soterrats), ja que la necessitat de vehicles de recollida diferents augmenta els 
costos de recollida i en complica la gestió.  

Alhora, també es va tractar d’unificar totes les illes completes de contenidors, i per tant, 
la majoria de la població disposa de contenidors amb les 5 fraccions (vidre, paper i 
cartró, envasos, rebuig i fracció orgànica) per facilitar la recollida selectiva. Per tant, des 
d’aleshores, s’ha anat substituint tots els contenidors del municipi. 

Un altre factor a destacar va ser l'encàrrec de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a ENT 
Environment & Management, consultoria mediambiental, un estudi de la viabilitat 
d’implantar diferents models de recollida als diferents nuclis i urbanitzacions del municipi 
que milloressin els resultats de recollida selectiva. L’estudi plantejava la possibilitat 
d’adoptar diferents alternatives de combinacions de models de recollida (porta a porta, 
contenidors tancats, illes de contenidors tancades, etc.), específics per cada nucli del 
municipi; n’analitzava els costos i beneficis potencials, així com estudiava l’evolució 
futura d’aquests costos assumint canvis en els costos de tractament i en el cànon de 
residus. 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va identificar alguns aspectes en els quals volia 
aprofundir per acabar de prendre la decisió de quins models adoptar. 
 
Per tant, s’encarrega un segon estudi, amb una proposta de prova pilot de tancament 
de contenidors al barri de les Roquetes, un segon bloc per acabar de concretar la 
proposta de recollida per les urbanitzacions i un altre bloc sobre la viabilitat d’una 
recollida porta a porta al polígon industrial de la Rambla del Garraf i Parc d’Oci. També 
es va demanar l’estimació dels costos del servei del sistema de recollida actual, en cas 
d’estendre’s el model de càrrega bilateral a tot el municipi. 
Per tant, aquests estudis van permetre donar una gran passa per a plantejar els diversos 
camins cap al futur, davant la necessitat d’un canvi de model que permetés incrementar 
el nivell de recollida selectiva en els pròxims anys.  
 
Actualment, l’Ajuntament es troba definint aquest camí, però es troba limitat davant la 
dependència amb el contracte de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja que és 
l’organisme que s’encarrega de la gestió dels residus i en el contracte han d’encabir les 
necessitats dels municipis adherits a la Mancomunitat. 
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A nivell urbanístic, una de les peculiaritats observades al municipi és el fet que els 
diferents nuclis es troben dispersos, fet que dificulta la seva gestió. La diversitat 
observada tant en l’estructura urbanística, com en el tipus de població, els habitatges i 
zones de segones residències i els sistemes de recollida privats d’algunes 
urbanitzacions, comporten un repte en la gestió integral dels residus municipals. 

Una altra problemàtica identificada durant els darrers anys, i que s’ha intensificat durant 
l’any 2020, coincidint amb la crisi de la COVID-19, són la presència d’abocaments 
incontrolats arreu del municipi. Abans se centraven en ubicacions concretes 
d’urbanitzacions i en punts concrets del nucli de Les Roquetes donada la gran densitat 
de població. Actualment, s’ha multiplicat la presència d’aquests abocaments incontrolats 
i s’ha estès la pràctica a diferents punts del municipi. Una altra problemàtica detectada 
han estat els desbordaments de contenidors, sobretot en les zones de major densitat i 
per fraccions concretes (envasos, paper i cartró i rebuig). 
 

 Servei de recollida domèstica i comercial 

En l’actualitat, el municipi compta amb un model de 
recollida selectiva amb contenidors en superfície 
oberts, amb illes de contenidors completes de 5 
fraccions: 

 Envasos lleugers  

 Paper i cartró 

 Vidre 

 Fracció orgànica (FORM) 

 Fracció resta 
 

El municipi compta a més amb altres serveis de 
recollida selectiva, definits més endavant. 

 

El servei de recollida dels residus de Sant Pere de Ribes el duu a terme la Mancomunitat 
Penedès-Garraf a través de l’empresa concessionària Fomento de Construcciones y 
Contratas SA (FCC).  
 

 
La Mancomunitat Penedès-Garraf va 
néixer a principis dels vuitanta amb 
l’objectiu de sumar esforços i mitjans per 
cobrir de manera conjunta les necessitats 
del territori. 

 

Els serveis mancomunats del municipi en matèria de residus són la recollida de residus 
sòlids urbans de caràcter domiciliari, el trasllat dels residus a les Plantes de Tractament 
de la Mancomunitat, i la neteja, desinfecció i manteniment dels contenidors.  

 

Cal destacar la rellevància dels serveis mancomunitats en poblacions petites arreu del 
territori, com inicialment ho era Sant Pere de Ribes. L’adhesió a les mancomunitats 
afecten directament als serveis prestats des dels ens municipals, ja que molts cops, els 
municipis petits no poden afrontar sols les despeses d’una infraestructura com és la de 
la gestió dels residus. Per a consultar més informació sobre la Mancomunitat, es 
recomana consultar l’apartat 2.3.  
  

Figura 74. Logotip de les campanyes 

de residus del municipi. 

Figura 75. Logotip de la Mancomunitat Penedès-
Garraf 
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4.2.2.1. Recollida domèstica 

El sistema de recollida de residus a 
Sant Pere de Ribes es basa en el 
model contenidors en superfície amb 
5 fraccions. Des de l’any 2011, gairebé 
tot el municipi compta amb el nou 
model de contenidor “EASY” (Fig. 74) 
amb les illes de contenidors completes 
amb les 5 fraccions. 

En alguns punts del municipi encara 
queden els sistemes de càrrega 
posterior, càrrega superior i soterrats, 
però està prevista la substitució a curt 
termini d’aquests pels nous models de 
contenidor “EASY”. 

Actualment hi ha dues urbanitzacions que tenen un sistema de recollida diferent. Al nucli 
de Can Macià, fan la recollida de residus porta a porta de manera interna. A Vallpineda, 
fan la recollida porta a porta de la fracció resta i orgànica. Les seves ubicacions es poden 
trobar a la Fig. 58. 

 
4.2.2.2. Recollida comercial 

Actualment, la recollida comercial no està diferenciada de la recollida domèstica, 
exceptuant la fracció del paper i cartró. 

Les activitats comercials disposen d’una 
recollida diferenciada porta a porta de la 
fracció paper i cartró comercial. 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té 
contractada l’empresa Dins Garraf 
(Formació i Treball Empresa d’Inserció, 
S.L.U) per a la recollida porta a porta de la 
fracció de paper i cartró en els comerços 
del nucli de Ribes i Les Roquetes. El servei 
consta d’una recollida gratuïta i domiciliària 
de paper i cartró exclusiva per aquells 
comerços o activitats comercials que ho 
sol·licitin. A data de setembre de 2020, hi 
havia un total de 144 establiments, 83 a 
Ribes i 61 a Les Roquetes. 

Anteriorment, cal tenir en compte que l’any 2008 es va implementar un servei de 
recollida porta a porta comercial de la fracció orgànica (FORM), de manera voluntària, i 
es van lliurar 54 contenidors de 140L amb pany i 34 de 240L amb pany. En total, es van 
adherir 62 establiments durant la campanya. Aquells comerços que generaven menys 
FORM, utilitzaven els contenidors de la via pública. Al 2011, amb el canvi dels 
contenidors del model EASY es va retirar el servei porta a porta i actualment tots els 
comerços utilitzen els contenidors de la via pública. 
  

Figura 76. Model de contenidors EASY del municipi. 
Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

Figura 77. Servei de recollida de paper i cartró. 

Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
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4.2.2.3. Serveis de recollida complementaris 

 Deixalleria municipal i mòbil 

La deixalleria municipal és una instal·lació 
especialment equipada per a rebre i 
emmagatzemar les deixalles que no són 
objecte de recollida domiciliària. Està ubicada 
al polígon industrial de la Vilanoveta. Es poden 
portar els següents residus: runes, restes 
vegetals, voluminosos, envasos lleugers, 
fustes, tèxtil, piles, bateries, fluorescents, 
pneumàtics, frigorífics, vidre, paper, cartró, 
ferralla, pintures, vernissos, medicaments, 
productes electrònics, olis vegetals i olis 
minerals. 

Es troba al Polígon Industrial de la Vilanoveta, situada a prop de les Roquetes. Es 
recomana consultar el mapa dels nuclis a la Fig. 58. 

Per a fer-ne ús de la instal·lació, cal disposar de la targeta d'usuari (que es sol·licita a 
través de les OAC) i hi ha limitacions de volums i d'alguns materials. 

El municipi també disposa de la deixalleria 
mòbil, que està equipada amb un servei de 
recollida de residus domèstics que s'emplaça 
a diferents espais del municipi per atendre els 
veïns i veïnes i així, per a petites quantitats 
de residus, i per tant, no cal que es desplacin 
a la Deixalleria municipal. 

Es tracta, doncs, d’un servei complementari 
al principal pensat per apropar la recollida 
selectiva de residus (sobretot per a aquells 
per als quals no hi ha un sistema de recollida 
domiciliària) a les urbanitzacions i a la 
ciutadania en general. 

 

 

Figura 80. Llistat de residus que es poden portar a la deixalleria mòbil.  
Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

 
 

Figura 78. Deixalleria municipal de SPR. 

Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

Figura 79. Deixalleria mòbil de SPR. Font: 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
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 Recollida de poda i restes vegetals 

Es tracta d'un servei que es fa coincidir amb la 
campanya de la poda, a finals d'any i principis del 
següent. S'ubiquen estratègicament a diferents 
punts del municipi uns grans contenidors 
específics per a la recollida de restes vegetals, 
sobretot aquelles que generen els jardins de les 
cases particulars en aquells sectors de Ribes i les 
Roquetes on hi ha més densitat d'immobles 
unifamiliars i espais verds o jardins privats.  

En aquests contenidors únicament s'hi poden 
dipositar restes vegetals i arbres de Nadal. 

 

Quan els punts de recollida estan plens, es buiden i les restes vegetals que contenen es 
trituren en el mateix indret per després transportar-les a la planta de compostatge i fer-
ne compost. 
 

 Recollida de roba i calçat usats 

El municipi compta amb un total de 23 
contenidors de recollida del residu tèxtil, al costat 
de les illes de contenidors de recollida selectiva. 
Estan ubicats arreu del municipi en punts 
estratègics.  

La Fundació Humana s’encarrega de la recollida 
de residus tèxtils a les urbanitzacions, i Formació 
i Treball (Roba Amiga) s’encarrega dels nuclis de 
Ribes i Les Roquetes.  

 
 

 Servei de recollida de mobles i objectes voluminosos 

 

Figura 83. Servei de recollida de mobles i objectes voluminosos. Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposa d'un servei gratuït de recollida porta a porta 
de mobles i trastos vells que recull als domicilis particulars. Funciona mitjançant una 
trucada i els avisos rebuts són gestionats el més ràpidament possible.  

Figura 82. Contenidor de roba usada. Font: 
Eixdiari.cat 

Figura 81. Servei de poda al municipi. 
Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
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No estan permesos alguns materials ni volums excessius. En cas de retirades massives 
de mobles per desallotjament de pisos, habitacions senceres o neteges de magatzems, 
cal portar-ho a la deixalleria de forma esglaonada o bé contractar una empresa privada 
de transports. 

Cal tenir en compte que està prohibit abandonar o dipositar els mobles i voluminosos al 
costat o dins dels contenidors, ja que és motiu de sanció en base a les Ordenances 
Municipals. 

 Gestió d’abocaments incontrolats 

Els abocaments incontrolats tant en els 
nuclis com a les urbanitzacions del 
municipi han suposat un problema 
freqüent durant els darrers anys. El fet de 
deixar residus a la via pública i fora dels 
contenidors, és motiu de sanció de fins a 
250 euros, tal com recull l’Ordenança 
Municipal. 

Tot i disposar d’un servei gratuït de 
recollida de mobles i voluminosos a 
domicili, l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes ha detectat, especialment en els 
darrers mesos, l’increment de punts on 
s’acumulen abocaments incontrolats de 
manera freqüent a la via pública de 

mobles i objectes voluminosos, runa i poda. Actualment de manera diària s’està 
efectuant un seguiment i recollida d’abocaments incontrolats, la qual cosa suposa una 
despesa molt gran. Aquesta informació s’amplia a l’apartat 4.4.1. 

 Recollida d’olis domèstics usats 

L’empresa gestora de la recollida d’olis domèstics usats és Oliklak SL. Ja fa anys, es va 
engegar el projecte Clakis, amb el qual les famílies amb fills escolaritzats a les escoles 
públiques del municipi poden portar l’oli domèstic a l’escola com a punt de recollida. Per 
tant, es fomenta el reciclatge de l’oli domèstic a través dels infants i les famílies i té molt 
d’èxit. Aquest oli es recupera i s’aprofita per a fer biocombustible. 

També es pot portar l’oli domèstic a la deixalleria municipal i, recentment, un total de 9 
comerços s’han adherit a la campanya de recollida impulsada per l’Ajuntament d’oli 
domèstic usat. 

 Agents Cívics 

Els agents cívics són figures encarregades del 
seguiment i control d’infraestructures i 
equipaments públics, informació, sensibilització i 
promoció d’actituds cíviques i ambientals, per tal 
de fomentar accions de bona convivència i 
respecte entre la ciutadania, així com el bon ús 
dels béns públics i privats. Donen suport a 
diferents serveis municipals i, especialment, al 

servei de gestió de residus de 
l’Ajuntament. Figura 85. Agents Cívics informant a la ciutadania.  

Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

Figura 84. Abocaments incontrolats a les illes de 

contenidors del municipi. Font: Dins Garraf 
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Depenen funcionalment del departament d’Espai Públic, i el seu objectiu principal és el 
suport a la recopilació de dades per tenir coneixement del nivell de compliment dels 
serveis contractats i gestionar amb rapidesa les incidències detectades, a més d’ajudar 
als ciutadans en l’ús dels drets i deures respecte a les normes de civisme vigents. 
Actualment l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compta amb quatre Agents Cívics. La 
seva incorporació va ser el mes de gener de 2020 i el seu contracte té vigència d’un any. 
Aquesta figura es renova de manera anual, a través de Plans d’Ocupació locals. 
 

 Compostatge 

Tal com defineix l’Agència de Residus de 
Catalunya, el compostatge és un procés biològic 
aeròbic (amb presència d’oxigen) que, sota 
condicions de ventilació, humitat i temperatura 
controlades transforma els residus orgànics 
degradables, en un producte estable i higienitzat 
anomenat compost, que pot ser utilitzat com 
adob orgànic. 

El procés de descomposició es basa en 
l’activitat de microorganismes com els fongs i 

bacteris.  

 

El desenvolupament i activitat òptima d’aquests organismes requereix d’unes condicions 
òptimes de temperatura, humitat i oxigenació. 

L'autocompostatge és un servei per a conscienciar a la població sobre la importància de 
la recollida selectiva i, en especial, de promoure el reciclatge de la fracció orgànica.  

En el cas de les urbanitzacions del terme, l’Ajuntament aposta per complementar la 
recollida amb el compostatge casolà, atès que la majoria d’habitatges de les 
urbanitzacions compten amb jardí. L'autocompostatge permet a les llars participants 
transformar els residus orgànics que generen en compost que els servirà com a adob. 
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té a disposició compostadors casolans per a les 
llars de les urbanitzacions. 
 

  

Figura 86. Procés de compostatge. Font: 
Femcompost 
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 Resultats de la recollida de residus 

 

Figura 87. Evolució de la Recollida Selectiva i generació de residus de Sant Pere de Ribes. Font: ARC 

En la Fig. 83, s’observa a les columnes i l’eix de l’esquerra l’evolució del percentatge de 
recollida selectiva respecte dels residus municipals. La línia representa l’evolució de la 
generació de residus anual per habitant (kg/hab/any) del municipi, corresponent a l’eix 
de la dreta. Tot i ser dades del 2019, es podria afirmar que en aquest moment es 
compleix l’objectiu establert per la UE d’assolir un 50% de recollida selectiva l’any 2020, 
si ens basem en la tendència d’increment del percentatge cada any durant els darrers 6 
anys. 

 

Figura 88. Recollida selectiva bruta i neta a la comarca del Garraf. 2018-2019. Font: Agència de Residus 
de Catalunya 

Si les dades es comparen amb els altres municipis de la comarcal, s’observa que Sant 
Pere de Ribes lidera amb gran diferència el percentatge de recollida selectiva. Cal 
considerar que tots els municipis del municipi disposen del mateix model de recollida, 
és a dir, contenidors oberts en superfície. 
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A continuació, es troba la comparativa amb altres municipis amb el nombre d’habitants 
similar, segons les dades del 2019. 

 

Taula 8. Estadística segons la població, RS i model de recollida. Font: ARC. Estadístiques 2019. Models 

de recollida - elaboració pròpia. 

En la taula anterior s’analitzen les dades segons la població (municipis d’entre 25.000 i 
35.000 habitants) i el seu percentatge de recollida selectiva bruta. S’observa que Sant 
Pere de Ribes lidera, per sota de Martorell, en nivell de recollida selectiva. Cal tenir en 
compte que tots els municipis tenen un model de recollida similar, de 5 contenidors 
oberts en superfície, i per tant, es pot considerar que Sant Pere de Ribes compta amb 
un alt nivell de recollida selectiva tenint en compte les condicions i característiques del 
municipi. 

Tot i això, també cal considerar els objectius establerts per les diverses normatives i 
directrius europees, estatals i catalanes, i per tant, és necessari l’aplicació de mesures 
i intervencions per a la millora del nivell de recollida selectiva. 

 

 Transport i tractament dels residus 

La fracció orgànica que es recull, és transportada a la planta de compostatge de Sant 
Pere de Ribes, on es barreja amb fracció vegetal (poda), provinent dels serveis de 
jardineria municipals i privats i de les deixalleries, per obtenir compost. 

Els envasos lleugers procedents del contenidor groc es porten a la planta de triatge de 
Vilafranca del Penedès, on se separen segons el tipus de material i les seves 
característiques. Des d'aquí s'envien als diferents gestors que transformen cadascun 
dels productes en nous objectes. 

En el cas del paper i el cartró i el vidre, es recullen els contenidors i es porten a les 
instal·lacions corresponents on es transformarà en nou paper, cartró i vidre. 

El rebuig o fracció resta rep un tractament molt costós i complex abans de transportar-
lo a un dipòsit controlat on serà compactat i enterrat. Aquest cost de tractament té també 
una gran capacitat de contaminació, ja que el rebuig triga de pocs a milers d'anys en 
degradar-se i genera lixiviats i gasos com metà i diòxid de carboni. 
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 Gestió econòmica municipal de la gestió de residus 

En primer lloc, es defineixen les taxes municipals. A continuació, es presenten els 
conceptes d’ingressos i despeses i els imports d’aquests, i tot seguit, es troba el balanç 
econòmic. Finalment, es presenten les despeses previstes d’aquest 2020 en matèria de 
residus. 

 Taxes municipals 

L’Ordenança fiscal número 10 del 15 d’octubre de 2020, de l’Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes defineix les taxes per a la prestació del servei de gestió de residus municipals. 

Aquesta classifica els diferents contribuents en dues categories domèstiques: habitatges 
i altres immobles no comercials. Per altra banda, els contribuents comercials estan 
classificats en 7 categories i a la vegada dividits segons la superfície del local. 
 

I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i 
eliminació de residus domèstics 

 
Taula 9. Descripció de les tarifes de l’Ordenança núm. 10 de l’Ajuntament relativa a les taxes per la 

prestació del servei de gestió de residus domèstics. Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

Cal destacar el fet que l’Ordenança contempla una bonificació del 20% (per unitat 
familiar i habitatge) de la taxa als propietaris d’habitatges que acreditin un ús regulat i 
continuat de la deixalleria municipals, amb un mínim de 12 vegades l’any. 
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II. Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels 
residus comercials 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es disposa d’un desglossament de quants contribuents hi ha per cada subcategoria. 
Tot i això, es diposa dels ingressos totals obtinguts amb la taxa de residus per categoria, 
especificats a continuació.  
  

Figura 89. Descripció de les tarifes de l’Ordenança núm, 10 de l’Ajuntament 

drelativa a les taxes per la prestació del servei de gestió de residus domèstics. 
Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
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Per a entendre posteriorment els costos i ingressos del servei de recollida i tractament 
dels residus municipals, es presenten les següents dades de l’any 2017: 
 

Anys Recaptació taxa domèstics Recaptació taxa comercial TOTAL RECAPTACIÓ 

2017 1.589.754,85€ 327.717,45€ 1.917.472,30€ 

Taula 10. Recaptació total dels contribuents comercials i domèstics de la taxa de prestació del servei de 

gestió de residus municipals. 2017. Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes    

 
 Despeses municipals 

 

Conceptes 2017 (€/any) 

Recollida 

Quotes dels costos de recollida i transport de les fraccions resta, orgànica, i 
de la recollida selectiva de paper i cartró, envasos i vidre 

1.280.127,2 

Tractament 

Planta de Compostatge de Sant Pere de Ribes 109.885,1 

Quota planta de transferència (transferència, trasllat, tractament, gestió i 
cànon de la resta) 

699.543,0 

Quota planta de selecció d’envasos (inclou rebuig derivat dels envasos i 
gestió de la planta) 

9.258,9 

Cost gestió deixalleria (inclou la part de despeses fixes i les variables 
(transport i tractament de residus)) 

217.951,9 

Cost trasllat voluminosos deixalleria 202.262,7 

Altres despeses de l’Ajuntament 146.892,61 

TOTAL DESPESES 2017 2.665.921,28 

Taula 11. Despeses municipals de la gestió de residus de Sant Pere de Ribes. 2017.  
Font: Mancomunitat Penedès-Garraf 

En la taula anterior, cal destacar l’elevat cost de gestió de la quota de transferència, on 
sinclou el tractament, gestió i cànon del rebuig.  
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 Ingressos municipals 

 

Conceptes 2017 (€/any)  
(IVA inclòs) 

Retorn del cànon 

Recollida FORM 15.701,18 

Tractament FORM 29.438,95 

SIGs (Sistemes Integrats de Gestió) 

Ecoembes (envasos) 112.230,80 

Ecoembes (paper i cartró) - retorn associat al paper 27.762,12 

ARPCC (paper i cartró) - ingrés per venda de paper 44.544,00 

Ecovidrio 32.869,08 

Taxa de residus 1.917.472,30€ 

TOTAL INGRESSOS 2017 
(sense taxes de residus) 

262.546,13 

TOTAL INGRESSOS 2017 2.180.018,43 

Taula 12. Ingressos municipals de la gestió de residus de Sant Pere de Ribes. 2017.  

Font: Mancomunitat Penedès-Garraf 

 

 Balanç econòmic 

Per tant, el balanç econòmic del 2017 és de 399.010,24€ en valor negatiu, tal com 
s’observa a la següent taula: 
 

Conceptes 2017 (€/any)  

TOTAL DESPESES 2017 2.665.921,28 

TOTAL INGRESSOS 2017 2.180.018,43 

Balanç econòmic -485.902,85€ 

Taula 13. Balanç econòmic del servei de recollida de residus de Sant Pere de Ribes, 2017. Font: 

Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

Per a consultar dades més recents, s’ha accedit a l’apartat de Gestió econòmica de les 
dades obertes de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, on es poden observar el 
Pressupost municipal i les despeses anuals previstes per a l’any 2020. Cal tenir en 
compte la modificació dels pressupostos municipals per la situació de la COVID-19 i el 
temporal Glòria, ja que l’administració va haver de fer front a les despeses dels impactes 
causats. 
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Si es consulta l’aplicatiu de Govern obert i transparència, es pot consultar el pressupost 
municipal d’una manera didàctica i comprensible. El pressupost municipal es desglossa 
en àrees de despesa. Aquestes àrees de despesa es desglossen en polítiques de 
despesa, i les polítiques de despesa es desglossen en diferents programes. A 
continuació es mostra un recurs gràfic per a visualitza cada bloc: 
 

Despeses per programa 

   

 

Figura 90. Despeses desglossades per categoria. 2020. Font: Govern obert i transparència. Ajuntament 

de Sant Pere de Ribes 

En la següent taula, es concreta a quines àrees i polítiques correspon la partida de la 
gestió de residus segons el pressupost municipal. 

Despeses per programa 

Àrees de despesa Serveis públics bàsics 

Polítiques de despesa Benestar comunitari 

Prograes Recollida, gestió i tractament de residus 

Taula 14. Classificació econòmica de les despeses del pressupost municipal 

Font: Govern obert i transparència. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

 

La partida concreta per la Recollida, gestió i tractament de residus és de 2.665.100,00€. 
Aquest import correspon a 86,76€ per persona tenint en compte la població del municipi. 
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 Intervencions realitzades 

Campanyes d’educació ambiental 

Es presenta una resum cronològic facilitat per la Mancomunitat Penedès-Garraf de les 
activitats i campanyes d’educació ambiental realitzades els últims anys. Les campanyes 
han estat realitzades conjuntament entre el Servei d’Educació Ambiental de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
2000/01 

 Implantació de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus 
Municipals (d’ara en endavant, FORM) a Ribes, Les Roquetes, Mas d’en Serra, 
Els Cards, Rocamar, Puigmoltó, Les Torres, Minivilles i Vilanoveta 

 
2005/06 

 Reforç de la recollida selectiva de la FORM a la població en general 
 Ampliació de l’àmbit amb la recollida selectiva de la FORM implantada, als nous 

empadronats al municipi entre 2005 i 2006 
 Reforç i millora de la recollida selectiva de la FORM als mercats ambulants de 

Ribes i Les Roquetes 
 Implantació de la recollida selectiva porta a porta de la FORM entre els comerços 

(grans productors) 
 Millora de la recollida selectiva de la fracció vegetal 

  
2006/07 

 Campanya reforç Grans generadors 
 Ampliació de la recollida FORM al nous empadronats 
 Foment de la gestió de la Fracció vegetal: Contenidors de recollida 

 
2008 

 Implantació recollida FORM als Colls i Can Macià 
 Campanya reforç comerços Grans Generadors de FORM (enquestes) 
 Campanya d’implantació de la recollida comercial del Paper i Cartró 
 Campanya recollida de la Fracció vegetal 

 
2009 

 Campanya Grans Generadors FORM (implementació dels contenidors amb clau) 
 Campanya Mercats no sedentaris 

 
2010 

 Campanya reforç recollida FORM (Tots hi guanyem!) 
 Campanya mercats no sedentaris 
 Campanya recollida Fracció vegetal 

 
2011 - canvi a contenidors Easy 

 Campanya als comerços Grans generadors de FORM (canvi de model de 
recollida) 

 Campanya reforç de totes les recollides selectives 
 
2015 

 Campanya reforç recollides selectives 
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2016 
 Campanyes d’implantació de la recollida FORM a Can Pere de la Plana, Can 

Lloses-Can Marcer i Mas Alba 

 
2017 

 Campanya implantació recollida FORM a Vallpineda 
 Reforç comerços Grans generadors de la plaça Sant Jordi a Les Roquetes 

 
2018 

 Campanya de reforç de la recollida FORM a Ribes, Les Roquetes, Mas d’en 
Serra i Els Cards 

 Campanya de compostatge a Mas d’en Serra i Els Cards 
 Reforç comunitats de Vallpineda 
 Col·laboració amb la campanya de promoció de la deixalleria mòbil 
 Col·laboració en la campanya de civisme (visites veterinaris) 

 
2019 

 Campanya de reforç de la recollida FORM a Can Pere de la Plana, Mas Alba, 
Els Colls, Can Macià Les Torres, Puigmoltó,  Minivilles i Vallpineda. 

 Campanya Reutilitza! Usar i tornar a usar a la deixalleria de Sant Pere de Ribes. 

 
2020 

 Actualment queda pendent la campanya de reforç de la recollida FORM a 
Rocamar, Can Lloses-Can Marcer i Vilanoveta. 

 

A més, també cal destacar les activitats d’educació ambiental als centres realitzada cada 
curs als centres d’ensenyament del municipi a diferents nivells educatius.  

També es porta treballant el compostatge a quatre dels centres del municipi. Cada centre 
educatiu disposa d’un compostador (Escola Mediterrània, Institut Montgrós, Escola Riera 
de Ribes i Escola Les Parellades). 
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 GRUPS D’INTERÈS 

Aquest apartat es basa en l’estudi dels groups d’interès o stakeholders, és a dir, 

determinar quins són els actors en els quals s’ha pensat a l’hora de plantejar aquest 
projecte. S’hi inclouen tant aquells a qui va dirigit el projecte, com a aquelles persones 
o organitzacions que poden acabar beneficiant-se’n. 

 Població de tot el municipi de Sant Pere de Ribes 

Una part interessada en el projecte i com a usuari final, són els habitants del municipi. 
Aquest, en major o menor grau d’importància donada, necessiten un servei per a la 
gestió dels residus que generen. Les intervencions per a la millora d’aquest servei els 
poden afectar en major o menor impacte econòmic i d’altres. 

 Establiments dels nuclis de Les Roquetes i Ribes 

El mateix passa amb els establiments dels nuclis de Les Roquetes i Ribes. Aquesta 
delimitació es deu al fet que els eixos comercials (sense tenir en compte els grans 
generadors) es troben als dos nuclis principals. Aquest grup també resulta interessat en 
la millora del servei de gestió de residus, esdevenint també com a usuari final. 

 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

En aquest cas l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes actua com a client, ja que les 
conclusions i propostes extretes de la investigació són per l’ens local, encara que les 
intervencions estiguin destinades als usuaris finals. Dins d’aquest grup s’inclou el 
personal vinculat amb l’àmbit d’actuació, com ara els tècnics de residus i de promoció 
econòmica, i els cap dels departaments de l’àrea de residus i de comerç. Tanmateix, 
també interessa als agents polítics, com ara l’Alcaldessa i les regidories en matèria de 
residus, d’economia i d’educació, entre altres. 

 Entitats locals 

Les entitats locals vinculades a aquest projecte, són les associacions de comerços i les 
associacions mediambientals. Aquestes suposen un factor clau per a l’obtenció de 
dades i feedback sobre l’estat actual de la situació, les necessitats i demandes dels 

col·lectius i la validació de les propostes, entre d’altres. 

 Mancomunitat Penedès-Garraf 

La Mancomunitat Penedès-Garraf, com a ens supraterritorial amb la competència de la 
gestió dels residus municipals, és també un agent clau directament interessat en la 
millora dels nivells de recollida selectiva. 

 Empreses vinculades a la gestió de residus 

Per últim, també cal considerar un agent rellevant a aquelles empreses que ofereixen 
serveis en l’àmbit de residus al municipi, ja que aquestes disposen d’informació rellevant 
sobre el municipi. 
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 RECOLLIDA I REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE 

DADES 

Durant la investigació, com s’ha pogut observar, s’ha realitzat una recollida exhaustiva i 
completa de dades relacionades amb la matèria de residus i el municipi de Sant Pere 
de Ribes. 
 
Posteriorment a la recollida, aquestes dades han hagut de ser analitzades i 
processades. La finalitat de la tècnica de representació gràfica de dades, és aconseguir 
transmetre el recull de les dades obtingudes d’una manera que permeti la fàcil lectura i 
comprensió de l’estat actual i les característiques més rellevants del municipi. 
 
Com es veu a la Taula 15, s’ha utilitzat l’expressió gràfica per a il·lustrar aspectes de la 
població i la seva demografia, a través de recursos geogràfics. Aquests mapes s’han 
utilitzat a mesura que s’exposa un tema relacionat amb les dades que conté.  
 
Els mapes de representació de dades es troben als apartats 4.4.1, 4.4.2, 4.4.1 i 5.1. 
 

  

  

Taula 15. Representació de dades mitjançant mapes del municipi de Sant Pere de Ribes. Elaboració 
pròpia. 
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El procés que s’ha seguit per a la realització de la representació de dades és el següent: 

1. Obtenció de les bases cartogràfiques 

En primer lloc, es va fer una cerca dels mapes i bases cartogràfiques disponibles del 
municipi. La majoria de recursos disponibles no s’ajustaven al format gràfic que era 
necessari, així que es va accedir a la base cartogràfica Sitmun de la Diputació de 
Barcelona, a través dels tècnics de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 

2. Preparació de les dades 

Després de la descàrrega dels mapes necessaris, es va procedir al tractament de dades, 
per a poder representar-les posteriorment. Es va elaborar una taula, on figurava el llistat 
dels nuclis pertanyents al municipi de Sant Pere de Ribes. 

A continuació, es va anar completant la taula d’acord amb la informació de les fonts 
disponibles. Les dades d’interès, per cadascun dels nuclis, van ser: 

 

 Nivells socioeconòmic 

S’assigna una escala de color segons els tipus de nivells ja establerts, per a determinar 
els nivells de cada nucli. 

 Nivell d’abocaments incontrolats 

D’acord amb les dades disponibles, exposades a l’apartat 4.4.1 i l’Annex I, es va sumar 
el nombre total d’abocaments incontrolats durant el període establert i se’n va calcular 
el percentatge per cada nucli. Amb aquests percentatges, es va establir el format 
condicional d’”escala de colors”, i així cada color equival, en l’escala, al valor 
corresponent. 

 

 

Taula 16. Recull d’abocaments incontrolats segons el nucli entre juliol i agost de 2020. 

Font: Empreses de recollida de residus i Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Elaboració pròpia. 

 
Cal tenir en compte el fet que els nuclis de Can Macià, Vallpineda, Els Colls i Rocamar 
no s’ofereix el servei de recollida perquè tenen serveis privats de gestió de residus, i 
per tant, no es disposa de les dades d’aquests nuclis. 
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 Nombre de població 

A través del programa Rawgraps, es va pujar un 
fitxer amb la base de dades a representar. 
Aquestes dades corresponen al nom del nucli i el 
nombre d’habitants per cada nucli.  

Es va escollir el gràfic circle packing o el mapa de 
l’arbre circular permet visualitzar una organització 
jeràrquica de les dades, el qual va resultar 
convenient per a permetre visualitzar les magnituds 
de població a cada nucli. 

 
 

 
 

 Ubicació de les persones 

Les dades corresponent a aquest mapa es van determinar segons el perfil de cada 
persona. Aquestes es troben definides a l’apartat 5.1. 

 

3. Disseny gràfic del mapa 

Finalment, es va utilitzar l’eina Adobe Photoshop per al disseny dels mapes. Un cop 
tractades les dades corresponents, es van dibuixar sobre capes diferents les superfícies 
de cada nucli del municipi. A continuació, es van crear els noms per a identificar cada 
nucli. Després, segons el tipus de mapa, es van crear les llegendes en base a les dades 
que calia representar. 

 

Figura 92. Procés de representació de dades amb Adobe Photoshop. Elaboració pròpia. 

Cal destacar el fet d’haver emprat directament coneixements adquirits a les assignatures 
de Disseny Gràfic durant el grau sobre com utilitzar l’eina Adobe Photoshop, i la 
importància de l’ordre a l’hora de configurar les diferents capes i dades representades, 
per poder treballar de forma àgil i eficient. 

Figura 91. Mapa de l’arbre circular 

segons la població del municipi de Sant 
Pere de Ribes. Rawgraph. 
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 Abocaments incontrolats 

Durant la realització d'aquest projecte, s'ha dut a terme un treball exhaustiu de 
recopilació de dades. En aquest apartat, es detallarà el procés de recollida de dades 
sobre la gestió de residus durant la crisi sanitària de la COVID-19, la qual es va iniciar 
el març de 2020. En aquell moment va esdevenir necessari, més enllà del control i 
seguiment habitual de les incidències a la via pública, la recollida i anàlisi de les dades 
sobre la gestió de residus donada la situació. 
 
Per això, a partir de llavors i fins al mes d'agost, es va realitzar un seguiment i recull diari 
de les incidències en matèria de residus del municipi de Sant Pere de Ribes. Dels 
diferents àmbits que es van recopilar, el més rellevant va ser l'abocament incontrolat de 
residus, detallat a continuació. 
 
En aquest apartat doncs, s'analitza la problemàtica dels abocaments incontrolats i el 
recull de dades corresponent realitzat durant els períodes de març i agost, coincidint 
amb la situació de la COVID-19. 
 

 
Els abocaments incontrolats, especialment de mobles i 
objectes voluminosos, han suposat un problema 
freqüent durant els darrers anys tant en els nuclis com 
a les urbanitzacions del municipi. L’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes ofereix un servei gratuït de recollida de 
mobles i objectes voluminosos a domicili. Tot i que 
aquest servei es troba en ple funcionament i amb gran 
demanda, es troben diàriament amb una gran quantitat 
d’abocaments incontrolats d’aquests residus a les 
diverses illes de contenidors del municipi i voltants. 
 
S’ha detectat en els darrers mesos l’increment de punts 
on s’acumulen abocaments incontrolats a la via pública 
de mobles i objectes voluminosos, runa, restes 
vegetals i fibrociment, entre altres residus. Quan en 
aquests punts es detecten sovint abocaments, se’ls 
anomena punts negres. Aquests fets ja es donaven 

prèviament, però van incrementar-se especialment 
davant la situació de confinament per la COVID-19. 
Des d’aleshores s’ha detectat un gran augment de la 

dimensió del problema, per l’alt cost que suposa dins del pressupost municipal i el 
desbordament tècnic per a gestionar els abocaments. 
 
La font de dades ha estat a través de les empreses contractades per efectuar la recollida 
dels abocaments, en funció del tipus de residu i de l’estat del contracte amb l’empresa. 
Aquestes dades han estat recollides per a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.  
 
Les empreses que han realitzat el servei durant la recollida de dades són: 
 

 FCC → Servei contractat per licitació per la neteja viària. Durant els mesos de 
confinament (març-maig) van destinar les hores del servei a la recollida dels 
abocaments incontrolats. 

Figura 93. Estat freqüent de les illes 
de contenidors de Sant Pere de 
Ribes. Font: Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 
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 Dins Garraf → Servei contractat per la recollida gratuïta porta a porta de mobles 
i objectes voluminosos de la població. A més, a partir del 25/05 es reprèn el 
servei de recollida d’abocaments incontrolats de mobles i voluminosos de dilluns 
a dissabte durant les tardes. 

 Contenidors Penedès → Servei contractat per a la recollida de runa i 
fibrociment,  d’abocaments incontrolats del municipi. 

 Jardineria Ripoll → Servei contractat per a la recollida dels abocaments 
incontrolats de poda i restes vegetals del municipi. 

 
Com s’ha comentat anteriorment, durant la realització d’aquest projecte, es van recollir 
les dades en relació als abocaments incontrolats del municipi. Per l’eficient 
desenvolupament d’aquesta tasca, es va haver de dissenyar un full de seguiment de les 
incidències diàries d’abocaments incontrolats identificats.  
 

Referència Empresa Incidència Residu 

 
Ubicació Nucli Estat 

DiaMes_nº Empesa 
que realitza 

el servei 

Abocament 
Desbordament 

Servei 

Tipus de 
residu 

Llistat de  
carrers 

Llistat de 
nuclis del 
municipi 

Pendent 
o Resolt 

1703_01 Dins 
Garraf 

Abocament Voluminosos C/ 
Velázquez 

Roquetes Resolt 

Figura 94. Exemple de la recollida de dades de cada incidència. Elaboració pròpia. 

Els Agents Cívics s’encarreguen diàriament de rondar per tot el municipi i recollir les 
incidències que es troben a la via pública. Per tant, de manera diària, es rebien les 
incidències a través dels Agents Cívics i, com a suport, de les empreses que efectuaven 
els serveis de neteja viària.  
 
Aquestes incidències s’introduïen i quedaven enregistrades en el full d’incidències, fet 
que ha permès portar un seguiment de l’estat i ubicació de cadascuna. Es notificava a 
les empreses de recollida el recull d’incidències diàries segons el nucli, i aquestes 
efectuaven el servei de recollida dels abocaments incontrolats dels diferents tipus de 
residus. 
 
Tot aquest recull de dades es pot trobar a l’Annex I. 
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Figura 95. Abocaments incontrolats a diferents punts del municipi. Font: Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes 

A continuació, es troben els resultats de la recollida de dades d’abocaments incontrolats 
entre els mesos de març i agost del 2020 a Sant Pere de Ribes, segons el tipus de 
residu. 
 

 
Figura 96. Abocaments incontrolats segons data i tipus de residu al municipi entre març i agost del 2020. 

Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Elaboració pròpia. 

En la figura anterior s’observa que el residu més freqüent en els abocaments incontrolats 
són els mobles i objectes voluminosos. Tanmateix, també hi ha una alta presència de 
poda, tenint en compte que els mesos d’estiu no coincideixen amb la campanya de poda 
i restes vegetals. Per últim, també cal dir que es detecta, les darreres setmanes, un 
increment de la presència de runa. 
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Figura 97. Abocaments incontrolats per tipus de residu al municipi. 2020. 

Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Elaboració pròpia. 

  
En la Fig. 97 es troba un gràfic de línies, el qual permet visualitzar el total d’abocaments 
incontrolats recollits al municipi de manera més detallada, entre els mesos de juliol i 
agost, segons el tipus de residu recollit.  
 

 

Figura 98. Abocaments incontrolats per zona al municipi. Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

Elaboració pròpia. 

La figura anterior mostra els abocaments incontrolats segons el nucli, també durant els 
mesos de juliol i agost. Es tracta d’un gràfic línia amb marcadors. Es pot observar com 
hi ha una quantitat desmesurada d’abocaments controlats a Les Roquetes, seguit del 
nucli de Ribes. 
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El següent gràfic, Fig. 99, és una ampliació del gràfic anterior, un gràfic de barres 
apilades, el qual representa els abocaments incontrolats per zona, sense els nuclis 
principals de Ribes i Les Roquetes. 
 

 

Figura 99. Abocaments incontrolats per zona al municipi. Juliol-Agost 2020. Font: Ajuntament de Sant 

Pere de Ribes. Elaboració pròpia. 

Cal tenir en compte que als nuclis de Can Macià, Vallpineda, Els Colls i Rocamar no 
s’ofereix el servei de recollida ja que disposen de serveis privats de gestió de residus, i 
per tant, no es disposa de les dades d’aquests nuclis. 

 
A continuació es pot observar la representació del nivell d’abocaments incontrolats 
segons el nucli a nivell visual: 

 

Figura 100. Mapa dels nivells d’abocaments incontrolats a Sant Pere de Ribes. Font: Empreses de 

recollida de residus. Elaboració pròpia 

A nivell visual, s’observa que els nivells més alts de presència d’abocaments incontrolats 
són als nuclis principals, Les Roquetes i Ribes.  
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 ENTREVISTES 

Les entrevistes són una tècnica qualitativa. En el context del disseny, consisteixen en 
realitzar preguntes a l’usuari (actual o futur) d’un producte o servei i prendre nota de les 
respostes obtingudes. Se solen utilitzar guions estructurats però oberts, ja que no es 
busca la representativitat, sinó entendre els processos i el significat per l’usuari. No es 
pretén quantificar les respostes, sinó entendre bé les necessitats, preferències i 
experiències dels usuaris. 

Les entrevistes s’han considerat un element clau durant l’etapa de recerca del projecte, 
ja que han aportat dades qualitatives de gran valor per a poder analitzar-les i sintetitzar-
les com es pot observar al Capítol 5. 

Les set entrevistes es van haver de realitzar de manera telemàtica entre els mesos de 
gener i agost, a mesura que s’anava desenvolupant el projecte, i segons s’anaven 
definint els tipus d’usuari i quines dades eren necessàries.  

S’ha entrevistat als diferents  grups d’interès del projecte: usuaris finals (de residus 
comercials i domèstics), tècnics municipals i supramunicipals de l’àmbit de residus, 
consultors ambientals, entre d’altres. 

A continuació es presenten  els passos que s’han seguit per a realitzar les entrevistes i 
el resum de les dades obtingudes de cadascuna: 

1. Selecció de l’entrevistat 

L’objectiu principal era entrevistar diferents agents involucrats en l’àmbit de la separació 
de residus, com es troba detallat anteriorment. 

2. Selecció del lloc i hora de l’entrevista 

La primera entrevista es va realitzar de manera presencial, però la resta, donada la 
situació de crisi de la COVID-19, les entrevistes s’han realitzat de manera telemàtica a 
través de diverses plataformes de videoconferència. 

3. Guió de preguntes  

Per a cada entrevista, es va preparar un guió en base al perfil de la persona a qui 
s’entrevistava, i l’objectiu de l'entrevista. Cada guió es va validar amb la tutora del 
projecte, per assegurar la captació d’aquells aspectes importants a destacar i conèixer 
l’experiència de cada participant. 

4. Realització i enregistrament de l’entrevista  

Durant la realització de cada entrevista, s’enregistrava l’entrevista mitjançant la gravació 
d’àudio i s’anotava aquella informació més rellevant que el participant deia. 
Posteriorment, es va transcriure cada entrevista. La interpretació es portava a terme un 
cop finalitzada l’entrevista.  

5. Informe de l’entrevista 

Per cada entrevista, s’elaborava una fitxa tècnica de cada participant, i es feia un recull 
dels resultats en base la informació obtinguda. Es posa a disposició del tribunal la 
transcripció de totes les entrevistes. 
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En el següent anàlisi es troba la fitxa resum de cada persona entrevistada i els resultats 
obtinguts, classificats segons: 

 Actituds i implicacions davant reptes mediambientals 

 Opinions sobre intervencions 

 Necessitats que identifiquen 

Anàlisi de les entrevistes 

 Entrevista amb J. G., cap d’educació ambiental 

Edat: Adulta 
Sexe: Dona 
Motiu: Informadora clau. L’entrevistada s’ha encarregat dels 
projectes de sensibilització i educació ambiental de la zona 
durant els darrers anys. 
Ocupació: cap del servei d’Educació Mediambiental de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf 

 

Objectius 

 Obtenir informació de primera mà d’una educadora ambiental sobre els hàbits i 
comportaments de la ciutadania i comerços 

 Conèixer els antecedents del municipi quant a l’educació ambiental i les 
campanyes realitzades 

 Conèixer el potencial de les possibles propostes i solucions per a millorar la 
separació de residus 

Resultats 

Actituds i implicacions davant reptes mediambientals 

 Assenyala en l’àmbit educatiu, que des de la Mancomunitat es fan moltíssimes 
activitats als centres a diversos nivells. La separació a l’aula en l’àmbit educatiu 
s’assoleix, però quan surten d’aquest canvia completament. Suposa un xoc quan 
arriben a les llars. 

 Respecte les campanyes ambientals “trobem una manca de sensibilitat 
col·lectiva (la culpa/el problema no és meu) i només s’arriba a un sector d’edat 
concret”. 

Opinions sobre intervencions 

 Es comenten els antecedents al TFG, com ara l’enquesta a la població de Les 
Cabanyes sobre els residus domèstics. No van arribar a recollir dades concloents 
per manca de participació, al voltant del 30%.  

 “Molts cops no es tracta de desinformació sinó de sobreinformació…”. 
 Es destaca la campanya “Separant a casa, sempre guanyes”, duta a terme al 

municipi de Sant Pere de Ribes fa uns anys: detallaven les despeses 
econòmiques en la gestió de residus, però la gent no s’ho creu. També es 
creuen que l’Ajuntament guanya diners amb els impostos i taxes. 

Figura 101. Icona. 

Font: Flaticon 
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Necessitats que identifiquen 

 També destaca la importància del procés de la realització d’activitats 
d’educació ambientals porta a porta: és primordial la notificació prèvia sobre 
la visita, i sobre l’entrada d’informació i facilita l’obtenció d’alguna cosa a canvi 
per a l’assistència a les jornades informatives. 

 

 

 Entrevista amb A. L., consultor mediambiental 

Edat: Adult 
Sexe: Home 
Motiu: Informador clau. L’entrevistat té molta experiència en 
l’àmbit i ha participat en la diagnosi i pla d’actuació per a la millora 
del servei de recollida de residus municipals de Sant Pere de 
Ribes. 
Ocupació: Consultor mediambiental, ambientòleg 

 
 

Objectius 

 Obtenir la perspectiva i opinió d’un expert, no només en matèria, sinó respecte 
el municipi a analitzar. 

 Verificar les hipòtesi plantejades en base a la lectura de l’estudi elaborat per la 
consultora ambiental. 

 Obtenir informació d’interès sobre la separació de residus. 

Resultats 

Actituds i implicacions davant reptes mediambientals 

 Al final, la gent veu que ja no és un tema de preservar la natura, sinó que és un 
tema que ens afecta directament, que ens repercuteix en la salut i qualitat de 
vida.  

 Els que no reciclen... Un dels motius, comenta, es que abans hi havia moltes 
falses creences, com “es barreja tot al camió”. Altres motius són per comoditat, 
per falta de consciència, desconeixement… i per pensar que realment no és 
útil, de cara a salvar el medi ambient, protegir i evitar la contaminació.  

 “També afecta a que no separin la falta de coneixement de la traçabilitat, el que 
té no separar i l’impacte ambiental que genera.” 

 El motiva a separar els residus el seu compromís social i ambiental. És més 
partidari de reduir, de no generar residus directament. 

Opinions sobre intervencions 

 Sant Pere de Ribes, et diria inclus sorprenentment té un % de RS elevat per ser 

amb contenidors, però entenc, que segons ens havien comunicat, que s’havien 
fet campanyes d’educació recentment. 

 Aquestes campanyes d’educació són efectives en el moment que les fas, el que 
passa que al cap d’uns anys, degut a l’elevat cost que suposa mantenir-les 

Figura 102. Icona. 
Font: Flaticon 
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durant molt de temps, si deixes els contenidors oberts i no crees un cert règim 
fiscal o algun aspecte que impliqui a l’usuari, solen baixar.  

 Aquí entra el coneixement que té la societat que viu en aquell barri sobre 
residus o medi ambient en general. És una cosa més de nivell cultural o social. 
Estic d’acord que l’urbanisme afecta en la manera de viure, de ser, etc. també, 
però no et diria que el fet de separar, reciclar o no reciclar, estigui tant enfocat 
amb aquest aspecte.  

 Està sortint un concepte nou que és el Know As You Throw, es tracta de tenir 
més coneixement del teu comportament en base de residus. Tant a nivell fiscal, 
com a nivell de generació i de comportament. Es dóna informació a l’usuari però 
d’una manera interactiva, i va associat a la taxa, és una combinació de les dues 
coses. 

 Els canvi d’hàbits penso que és un poc com a resposta de la consciència 
col·lectiva. 

Necessitats que identifiquen 

 El 50% de reciclatge que marca la Unió Europea, té en compte els 
bioestabilitzats, això a la millor és una dada que et pot servir. Normativament, els 
bioestabilitzats és la orgànica que va juntament amb la resta, que s’acaba 
separant a les plantes de triatge. Això es considera reciclatge actualment, i 
segons la nova directiva europea deixarà de ser així, així que els percentatges 
de reciclatge seran més baixos. 

 Realment, el primer pas que s’ha de donar és canviar el model de recollida. I 
és clar, sempre es recomana, si la urbanística i la sociodemografia ho permet, 
fer un porta a porta.  

 “Tot i que pot semblar car fer un canvi de model de recollida al municipi, en 
realitat no ho és tant, perquè quan implementes un porta a porta, sí que hi ha un 
cost incrementat de la seva implementació, i necessites fer campanyes 
educatives que tenen un cost elevat, també. Però t’estalvies molt per altres 
bandes.” 

 Respecte com implementar propostes de millora: es dissenyen una sèrie de 
propostes i es fa és un pla d’actuació, consta d’una fase informativa i educacional 
que se’ls explica detalladament al municipi. També es dimensionen els costos 
de tot això. El que si que de vegades els va bé és saber quant els  costarà, i quin 
impacte econòmic tindrà a la llarga. 

 

 

 Entrevista amb J. S., professor i investigador de 

sostenibilitat 

Edat: Adult 
Sexe: Home 
Motiu: Informador clau. L’entrevistat treballa com a director, 
professor i investigador en la matèria de sostenibilitat,, i té un 
ampli coneixement en el camp. 
Ocupació: Professor i investigador 

 

Objectius 

 Obtenir la perspectiva i opinió d’un expert en matèria de sostenibilitat 
 Obtenir informació respecte el comportament i hàbits sostenibles. 

Figura 103. Icona. 
Font: Flaticon 
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 Aprofitar les aportacions i opinió sobre l’enfocament del projecte. 

Resultats 

Generals  

 Facilita un document sobre l’estat de l’art sobre sistemes d’identificació de 
l’usuari en la recollida selectiva de residus. 

 Coneix el municipi de Sant Pere de Ribes perquè hi ha treballat 
 Sobre residus a nivell professional no té experiència. A nivell personal una mica.. 

Actituds i implicacions davant reptes mediambientals 

 La seva motivació a separar els residus és per temes d’ètica personal i de 
responsabilitat envers els altres. El sistema es colapsarà perquè no podrem 
consumir. Perquè el sistema es basa en consum.  

Opinions sobre intervencions 

 Recomana contactar amb Rezero. Solen enfocar les campanyes i actuacions des 
de la perspectiva de d’usuari, especialment en prevenció de residus. 

Necessitats que identifiquen 

 Estem en un sistema on predomina que consumim més del que cal, estem 
generant consumidors insatisfets, que es diu. I a partir d’aquí tenim el 

problema dels residus. Però el residu és el final de la canonada, el problema ve 
abans. Si no ens basem en models de consum diferents… 

 Relació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb els 
residus. Comenta que es pot relacionar per tot arreu. Els residus tenen de tot: 
desigualtat, educació, energia, consum responsable… Ho engloba tot. L’objectiu 
clar és el 12, de producció i consum sostenible. Però després, clar, també està 
vinculat al d’energia, com dissenyar les ciutats, a l’educació, a les desigualtats… 
si anem més enllà arribem a temes de gènere. 

 
 

 Entrevista amb G. B., supervisora urbanística 

Edat: Adulta 
Sexe: Dona 
Motiu: Informadora clau. L’entrevistada va ser agent cívic i 
coneix de primera mà tant la part tècnica, com la d’usuari. 
L’agent cívic és la figura a càrrec del control i la sensibilització a 
la ciutadania per promoure la co-responsabilitat en els usos de 
l'espai públic, i concretament en aspectes de la gestió de 
residus. 
Ocupació: Supervisora urbanística 

Objectius 

 Obtenir informació de primera mà al ser una persona que es coneix el municipi 
en aspectes de residus 

 Esbrinar quins són els punts negres del municipi 
 Verificar i ubicar els perfils de persona que es plantegen 

Figura 104. Icona. 
Font: Flaticon 
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Resultats 

Generals 

 Comenta sobre els nuclis de SPR: “Los dos núcleos son muy diferentes, muy 
diferenciados. Creo que es por el diferente tipo de personas que viven, no por 
nivel social. Porque a Les  Roquetes vino mucha gente que es más de calle, es 
más del sur de España... y viven de otra manera. Ribes es más de aquí, de toda 
la vida…  No es el nivel social, es de dónde vienes, de dónde venimos.” 

Actituds i implicacions davant reptes mediambientals 

 Respecte la resposta de la ciutadania com a agent cívic, comenta: “quan li dius 
a la gent com han de fer les coses són receptius. Però sinó, no. Si tu no estas a 
sobre de les persones… Es basen en la comoditat. Com el veí ha deixat ja una 
caixa allà, doncs jo també ho puc fer. Com ja ho ha fet un altre”.. 

 Sobre els no recicladors, comenta que “aparte de la comodidad, es que las 
viviendas no están preparadas para reciclar. Todos tenemos unos pisos muy 
pequeños. Yo pienso que el mayor problema es ese, el espacio.” 

 La seva motivació per separar es “sólo el hecho de poder reciclar esa basura, 
que yo lo pueda hacer, me genera bienestar. Porque yo sé que lo estoy haciendo 
bien, y que por lo menos por mi parte y la de mi familia, está todo completo.”. 

Opinions sobre intervencions 

 Pensa que l’augment de la recollida selectiva és perquè hi ha més contenidors 
i illes de reciclatge. Dona més comoditat perquè un recicli. 

 També es comenten els “punts negres” (punts on es troben abocaments 
incontrolats reiteradament) i facilita un plànol d’aquests. 

Necessitats que identifiquen 

 Sobre les campanyes d’educació ambiental al municipi, comenta la baixa 
participació a les sessions informatives. “Yo creo que a la población no le llega. 
Yo creo que hay que atacar más por redes sociales… Que ellos se mueven 
más por RRSS”.  

 Comenta que s’ha de començar per ensenyar allò més bàsic: com reciclar una 
trista ampolla de plàstic aixafant-la o una capsa de cartró plegant-la. 

 “Se debe ir a los más pequeños para que en el día de mañana reciclen. Es 
verdad que muchos de ellos al estar dando eso en el colegio se lo dicen a sus 
padres y a alguno engancha.” 

 Sobre l’incivisme, comenta que “pondría en las paradas del bus “Bolsa en la 
papelera: coste de tanto. Tirar una caja o aceite: coste de tanto para el 
Ayuntamiento.” Para que la gente supiera verdaderamente lo que cuesta, porque 
a la gente le hace mucha gracia coger y dejar la bolsa en la papelera, pero la 
gente no se da cuenta de todo lo que viene detrás. Tiene un coste, que es que 
si lo supieras, no harías esas cosas. 
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 Entrevista amb A.V, usuari final domèstic 

Edat: Jove, 21 
Sexe: Home 
Situació: Estudiant i treballant, viu amb la família 
Motiu: Usuari final. L’entrevistat viu a Les Roquetes. 
Ocupació: Administratiu 

 
 
 

Objectius 

 Obtenir informació sobre si reciclen o no a casa 
 Detectar facilitats o dificultats i motius per a fer-ho 
 Averiguar si viu a prop d’un punt negre  
 Obtenir informació qualitativa per construir la persona (despreocupat, preocupat) 

Resultats 

Actituds i implicacions davant reptes mediambientals 

 A casa seva no reciclen habitualment, i és el seu pare qui sol encarregar-se de 
llençar la brossa. 

 Tenen un cubell on ho llencen tot menys el vidre, i de vegades separen els 
envasos. 

 Respecte separar a casa, n’han parlat del tema, i comenta “no nos sale a cuenta. 
Porque… aparte del espacio, que no tenemos tanto espacio, sino porque más 
que nada… Por falta de información, por… y por vagancia, por comodidad.” 

 És conscient de l’elevat cost de la gestió de residus. “No sé si millones, pero 
mucho mucho dinero. Es una tontería pero, es que la basura es un problema. Y 
la gente genera muchos residuos.” 

Opinions sobre intervencions 

 Respecte de l’adquisició de nous hàbits, comenta que a ell no li costaria, però 
pot ser sí al seu pare, ja que ell “es muy de la vieja escuela””. 

Necessitats que identifiquen 

 Considera que els abocaments incontrolats de mobles al carrer “es por falta de 
información. Yo lo sé por mi padre, pero considero que la gente no está bien 
informada.” [en referència al servei de recollida de mobles] Ells utilitzen bastant 
el servei. 

 

  

Figura 105. Icona. 
Font: Flaticon 
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 Entrevista amb N.M, usuària final domèstica 

Edat: Adult jove, 25 
Sexe: Dona 
Situació: treballant, viu amb 2 companys/es de pis 
Motiu: Usuari final 
Ocupació: Enginyera química i ambiental 
 

 

Objectius 

 Obtenir informació sobre si separen els residus o no a casa, i com ho fan 
 Detectar facilitats o dificultats per a fer-ho 
 Opinions personals, sentiments i activitats relacionades amb l’experiència 
 Obtenir informació qualitativa pel perfil de persona 

Resultats 

Generals 

 Sobre la separació de residus, “el papel lo metemos en bolsas de papel. Las 
del orgánico nos las da el Ayuntamiento. Luego, aunque intentamos reutilizar las 
de plástico, sí que acabamos comprando bolsas de plástico para el resto y el 
plástico. Y separamos en cubos. Tenemos 3 contenedores, la bolsa de papel, 
y luego el vidrio lo dejamos encima de una encimera, y cuando hay bastante nos 
lo llevamos.” 

 Considera que tenen prou espai per separar perquè s’han organitzat bé.  
 Compren a granel, els agrada i els resulta divertit. Comenta que, “tienes que 

hacer el esfuerzo de hacerlo, porque te sale mucho mejor ir al super. Hay cosas 
que son más caras, otras más baratas… En general, es igual  o parecido, o un 
pelín más caro.” 

 Respecte les dificultats a l’hora de separar, “a mí, se me suele olvidar tirar la 
basura, pero da igual que sea por reciclar o no reciclar. Es una tarea que no me 
mola mucho. Prefiero separar, que bajarla.” 

 També separen medicaments, roba usada i piles. 

Actituds i implicacions davant reptes mediambientals 

 Viu amb dos companys de pis i separen els residus. Sobre la gestió de la brossa, 
comenta: “eso se hace de manera natural. Es verdad que.. con eso no tenemos 
turnos, se va haciendo. La persona que vaya a salir de casa, o nos vamos 
avisando.” 

 Sobre la consciència ambiental, considera que “si lo ha hecho tu familia, etc. 
pues supongo que vas a hacerlo tú también, pero depende de lo lejos o cerca 
que te encuentres tú con la conciencia ambiental… Hay personas que no la 
tienen y no es porque sean personas que les da igual todo. Le parece bien, está 
de acuerdo, pero no quiere hacer el esfuerzo”. 

 La seva motivació a l’hora de separar els residus és que “tengo interiorizado 
que hay que hacerlo. Pero por minimizar tu impacto en el planeta. En realidad 
es una de las cosas que hago. También intento minimizar y cuanto menos 
basura genere mejor.”  

  

Figura 106. Icona. 

Font: Flaticon 
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Opinions sobre intervencions 

 Separen envasos, paper i cartró, vidre, i des de fa un mes també separen 
l’orgànic. Els contenidors d’orgànic allà on viu estan tancats amb targeta. 
“Tienes que tener una tarjeta, porque sino… Sino la gente tira lo que le da la 
gana. Tu vas al punto donde dan el contenedor, te regalan las bolsas, todo esto 
gratis, y te informan de qué es lo que puedes echar y lo que no. Pero es un poco 
rollo porque solamente tenemos una llave, te la tienes que llevar donde vayas. 
Sí que hay que organizarlo un poco.” 

 Considera que separar els residus ha de ser un procés fàcil. “Si te condiciona 
tu vida, tienes que separar cosas que son costosas, etc. deja de tener sentido.” 
En cas de dubte, busca per internet o pregunta a companys/es que hi entenen a 
quina fracció va el residu. 

Necessitats que identifiquen 

 També creu que “estamos un poco infoxicados, con esto de que el planeta se va 
a acabar, que tienes que reciclar. No llega. Hay tanta información de este tipo, 
que no llega. También depende de lo lejos o cerca que esté tu entorno laboral 
de esto.” 

 

 Entrevista amb J. P., usuari final comercial 

 
Edat: Adult, 55 
Sexe: Home 
Situació: treballa dirigint un comerç a Ribes 
Motiu: Usuari final 
Ocupació: Propietari d’una botiga d’alimentació 

 

Objectius 

 Obtenir informació sobre el procés de separació de residus dels comerç 
 Detectar facilitats o dificultats per a fer-ho 
 Opinions personals, sentiments i activitats relacionades amb l’experiència 

Resultats 

Generals 

 Sobre les preferències d’escollir productes als proveïdors, comenta que “La 
consciència ecològica a l’hora d’escollir un nou producte és molt petita”. El 
principal motiu de preferència és la demanda. Sí que hi ha certs productes amb 
consciència ecològica, però perquè tenen demanda. 

 Els clients habituals són del poble, del voltant. Sempre es procura tenir una 
influència el més gran possible. Sigui per una demanda de productes, del tracte. 
Sempre al màxim. Però normalment és gent del voltant. 

 Sobre la generació de residus, “a nivell de volums, en generem bastants. El 
que més generem sobretot és cartró. Hi ha poques coses que no portin cartró.” 

Figura 107. Icona. 
Font: Flaticon 
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També estan adherits al servei de recollida de paper i cartró. Separen totes les 
fraccions. 

 No necessitarien cap tipus de recurs material per a facilitar la separació, ja 
disposen de tot el necessari. Tenen els contenidors just davant del comerç. 

 Llencen els residus al migdia (l’orgànica amb la carn) i a la nit tota la resta en 
tancar.  

 No se’ls presenta cap dificultat durant el procés de separació, més enllà de no 
fer-ho sempre perfecte. Tampoc sent satisfacció, sinó que és qüestió d’obligació. 
“És un compromís que tens particularment amb tu, i amb els altres, perquè s’ha 
de fer així.” 

Actituds i implicacions davant reptes mediambientals 

 Els envasos retornables són productes que hi ha un sector gent que demana i 
reclama, com l’aigua amb gas, la cervesa i les garrafes d’aigua de vidre (>8L). 
Això dona una feina afegida, però funciona, la gent ho vol…  

 Han notat canvis d’hàbits dels clients durant els darrers anys. Cada vegada hi 
ha més consciència. “Els clients demanen què volen i com ho volen, nosaltres 
ens flexibilitzem.” 

Opinions sobre intervencions 

 Respecte un canvi de sistema en la recollida, com ara el porta a porta, comenta 
que “per mi no seria cap problema. Per a un comerç seria igual de complicat que 
per a una casa. Tot és fer-ho. Si no es vol fer, no es fa.” 

Necessitats que identifiquen 

 Considera que “un treball important es fa des de baix, des de l’escola. La 
consciència social i ecològica, els valors que hi ha avui en dia, no té res a veure 
amb el d’abans. Són els petits qui van tirant, i van canviant d’hàbits als pares.” 

 

 Altres fonts d’informació directes 

Per a l’obtenció de dades també s’han realitzat més entrevistes però de caire informal, 
les quals han ajudat al desenvolupament del projecte. Els perfils entrevistats han estat, 
entre d’altres: 

 Tècnica de medi ambient i residus de l’Ajuntament 
 Cap del departament d’Espai Públic i Edificis Municipals 
 Alcaldessa del municipi 
 Regidora d’Espai Públic i Edificis Municipals, Medi Ambient, Mobilitat Sostenible 

i Transició Energètica, Smart Cities i Projectes Europeus 
 Usuaris finals de residus domèstics 
 Usuaris finals de residus comercials 
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 ENQUESTES 

L’enquesta és una tècnica quantitativa. Les enquestes es poden realitzar de diverses 
maneres i amb diferents enfocaments. Per exemple, entre una mostra representativa de 
participants o bé de manera exploratòria. Dependrà del tipus d’informació que es vol 
obtenir, quina és la pregunta d’investigació i de com s'adequa l’abast de les conclusions 
a les dades de les quals es disposarà.  

En aquest cas, per a obtenir les dades s’utilitzarà un formulari estructurats amb 
preguntes tancades que recullen idealment totes les alternatives possibles de resposta 
i preguntes obertes les quals permeten una resposta lliure i àmplia, la qual es pot 
desenvolupar amb una extensió variable en funció del tipus de pregunta i de la resposta 
esperada. 

Primer es va realitzar l’enquesta sobre residus domèstics, destinada principalment a la 
població de Sant Pere de Ribes, per a conèixer els hàbits i comportaments en matèria 
de residus, i altres factors rellevants. Aquesta es va obrir a la població d’altres municipis 
per ampliar les dades disponibles. 

D’altra banda, es va realitzar l’enquesta sobre residus comercials, concretament per a 
establiments dels nuclis de Ribes i Les Roquetes, amb l’objectiu de recollir dades sobre 
la generació i separació de residus comercials. A partir d’aquesta informació, es podran 
dissenyar intervencions per a la millora de la gestió dels residus comercials. 

A continuació es presenten les dues enquestes realitzades, els passos que s’han seguit 
per a realitzar-les i l’anàlisi dels resultats obtinguts. 

 

 Enquesta sobre residus domèstics 

Pel procés de realització de l’enquesta s’han seguit els següents passos: 

1. Disseny de l’enquesta 

En primer lloc, es van definir els 
objectius de la investigació de cada 
enquesta. L’objectiu principal de 
l’enquesta és entendre i conèixer els 
hàbits en la separació de residus de la 
població del municipi. L’enquesta va 
ser definida segons les necessitats 
concretes d’aquest projecte, ja que 
s’ha realitzat per compte propi. En 
canvi, l’altre enquesta sobre residus 
comercials es va realitzar a través de 
l’Ajuntament. 

El repte principal era captar la 
informació de diversos usuaris segons 
els seus hàbits en una mateixa 
enquesta. 

 
Figura 108. Esquema dels blocs de l’enquesta sobre 
residus domèstics. Font: Elaboració pròpia. 
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Així doncs, es van dissenyar les preguntes i es van dividir els blocs tal i com s’observa 
a l’esquema de la Fig. 108, dirigint a una secció o altra segons les respostes a 
determinades preguntes. 

En primer lloc, es troba el Bloc 1, amb un seguit de preguntes relacionades amb la 
demografia dels participants, sobre l’edat, el gènere, nivell educatiu i a quin municipi 
pertanyen. En cas de pertànyer a Sant Pere de Ribes, se’ls dirigeix al segon bloc, i si 
són d’algun altre municipi, es passa directament al Bloc 3. 

El Bloc 2, per aquells participants que han indicat ser de Sant Pere de Ribes, consta de 
preguntes relacionades amb el nucli on viuen i el tipus d'habitatge. Seguidament es troba 
el Bloc 3 és sobre les preferències sobre les fonts d’informació i els mitjans de 
comunicació.  

Al final del Bloc 3, es troba una pregunta sobre si separen residus al seu domicili. En 
cas afirmatiu, es redirigeix al participant al Bloc 4, amb preguntes sobre l’experiència de 
separar residus. En cas negatiu, se’l redirigeix al Bloc 5, amb preguntes sobre 
l’experiència de no separar residus. 

Finalment, es troba el Bloc 6, on es demana als participants si volen afegir alguna 
qüestió, si estan interessats en rebre més informació sobre la separació de residus, i si 
es posen a disposició de realitzar una entrevista pel projecte en relació a la separació 
de residus. 

2. Testeig i refinament 

L’enquesta va ser revisada per la tutora del projecte i va ser testejada amb voluntaris 
prèviament abans d’obrir-la al públic i ser enviada als grups d’interès. 

3. Selecció de la mostra 

La selecció de la mostra va ser especialment difícil donada la complexitat socio-

demogràfica del municipi. El municipi de Sant Pere de Ribes té la peculiaritat de comptar 
amb un total de 19 nuclis diferents, i per tant, aconseguir una mostra resulta complicat, 
per tant, es va intentar que arribés a diferents perfils de forma més informal, fent-la 
arribar a través d’amics i coneguts, i aquests traslladant-ho als contactes o grups 
d’interès.  

Donat que l’enquesta estava oberta a tothom, es van elaborar diferents rutes de 
preguntes, tal com s’explica a l’inici (Fig. 108) per a facilitar l’anàlisi de dades segons la 
procedència dels participants, però adquirint informació de valor en quant als 
comportaments i hàbits sobre la gestió de residus. 

A més, era especialment necessària la participació tant de persones que separen com 
dels que no separen els residus a la seva llar. 

4. Enviament  

Les enquestes es van realitzar en línia, a través de la plataforma Google Forms, un 
programari específic el qual permet monitoritzar la mostra i el nombre de respostes. 
Donada la situació de confinament durant els períodes de març i juliol, va ser molt útil 
per poder obtenir informació donades les circumstàncies. 

El recull de preguntes realitzades al qüestionari es pot trobar a l’apartat a de l’Annex II. 

 

 



Separació de residus domèstica i comercial al municipi de Sant Pere de Ribes 
Natàlia Carmona Verdura 

122 
 
 

5. Anàlisi de les respostes  

Un cop finalitzat el període de recollida de respostes, es porta a terme la seva anàlisi. 
Aquesta anàlisi és estadística, encara que si l’enquesta incorpora preguntes amb 
resposta oberta caldrà tractar-les d’una manera específica. 

El recull de respostes i l’anàlisi detallat d’aquestes es troba en un full de càlcul també a 
l’Annex II.  

A continuació, s’ha fet un resum dels resultats més rellevants. 

 

 Síntesi de l’enquesta sobre residus domèstics 

L’enquesta va ser realitzada entre el 26 de maig i el 24 de juliol de 2020. L’actual anàlisi 
es basa en les enquestes realitzades a 338 respostes. 

Qüestions generals 

 Quant a la comunicació, les fonts d’informació més utilitzades per a consultar 
notícies o resoldre dubtes són les xarxes socials (71,9%). En paral·lel, la majoria 
utilitza cercadors i pàgines web (65,4%) i  també televisió i ràdio (47,6%). 

 A l’hora d’escollir els mitjans de comunicació per assabentar-se d’informació 
útil, la preferència és a través de pàgines web i blogs (72,2%) i de xarxes socials 
(52,1%). 

 Sobre la separació de residus, un 52,7% afirma fer-ho sempre. Tanmateix, el 
34,3% ho fa habitualment, el 10,9% gairebé mai i un 2,1% no ho fa mai.  

Si separen els residus: 

 Respecte a la separació de residus, les fraccions que més afirmen separar és 
el vidre (98,6%), els envasos lleugers (95,9%) i el paper i cartró (95,2%). 

 En cas de voler separar un residu però dubtar d’on es llença, l’opció més 

recurrent és de llençar-ho on sembla més coherent (36,4%), seguit d’informar-se 
al moment a través d’Internet (28,9%) o bé llençar-ho al rebuig (23,1%). 

 El 51% considera bastant fàcil el procés de separar residus. Només un 4,4% 
considera que no és gens fàcil. 

 Quant a la recollida de mobles i objectes voluminosos a cada municipi, un 

14,6% afirma no saber-ho. 

 La gran majoria de participants que separa els residus sol fer-ho amb cubells. 
Un 36,7% separa els residus en cubells fora d’un moble, i un 36,4% ho fa en 
cubells dins d’un moble. Un 43,9% separa els residus en bosses d’un sol ús. 

 Un 67,3% afirma que si li facilitessin un sistema de separació de residus pel 
seu domicili, l’utilitzaria. D’altra banda, el 23,8% no mostra interès, ja que ja en 
disposen d’un i un 7,1% tampoc li interessaria perquè afirma no disposar d’espai 
per a tenir-lo. 

 La majoria de participants solen utilitzar la deixalleria municipal ocasionalment 
(57,8%). Un 23,8% afirma no utilitzar-la mai, i un 18,4% ho fa de manera habitual. 
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 Només a un 2,7% li suposa un gran esforç el fet d’haver de separar els residus. 

A la gran majoria no li suposa gens d’esforç (41,8%) o poc esforç (36,1%). 

 En quant a les accions que facilitarien la separació de residus, la gran majoria 
reclama que cada producte i el seu embalatge indiqués a quin contenidor han 
d’anar. A més, també afirmen que la falta d’espai a la llar dificulta la separació 
de residus. 

 Els problemes més freqüents a l’hora de separar els residus solen ser 
desconèixer a quina fracció van (41,2%), la incomoditat d’haver de baixar tantes 
bosses de residus diferents (29,6%) i la falta d’informació sobre com separar. 

 Els beneficis que pensen que suposa separar residus són principalment aquells 
vinculats amb el medi ambient, com ara per ajudar al medi ambient (96,3%) i per 
ajudar a preservar els recursos naturals (79,3%). 

Si no separen els residus: 

 El motiu principal pel qual no separen els residus és pel fet de no disposar prou 
espai a la llar (52,3%). Altres consideren que els contenidors estan massa lluny 
(18,2%), que requereix massa esforç (13,6%), entre d’altres motius. 

 El 93,2% d’enquestats afirmen que separarien els residus si el procés fos més 
fàcil. 

 Quant a les facilitats per a separar els residus, la preferida seria que es 
regaléssin bosses o cubells per a poder separar residus (54,8%). D’altres 
consideren que conèixer més sobre els resultats de reciclatge (42,9%) i la 
reducció de la taxa de residus (40,5%) contribuiria a facilitar la tasca de 
separació. 
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 Enquesta sobre residus comercials 

Per al procés de realització de l’enquesta als comerços es van seguir els passos descrits 
a continuació. Per a consultar les preguntes de l’enquesta als comerços de Sant Pere 
de Ribes, consultar l’Annex III. 

1. Disseny de l’enquesta  

L'objectiu principal de l’enquesta als comerços és conèixer les característiques dels 
establiments comercials i l’opinió dels seus responsables, especialment pel que fa al 
servei i la gestió dels residus comercials als seus establiments i al municipi. Més 
concretament, també es vol realitzar la recollida de dades quantitatives sobre quin és el 
nivell de separació de residus comercials i conèixer els punts dèbils i forts del procés de 
separació de residus d’un comerç. 

En el cas dels usuaris de residus comercials, les preguntes es van definir en un marc 
de disseny co-creatiu, entre diversos agents implicats de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes. Durant el desenvolupament del projecte, es va iniciar una campanya de millora 
de residus comercials, i dins del marc d’aquesta campanya, la primera fase corresponia 
a l’obtenció de dades sobre l’estat actual del municipi. El disseny d’aquesta enquesta va 
començar a través una formació a càrrec d’una educadora ambiental, on es va participar 
conjuntament amb els Agents Cívics. Posteriorment, es va revisar l’enquesta per part de 
l’equip tècnic del departament d’Espai Públic i per les tècniques i educadores 
ambientals.  

Es va aprofitar la realització de l’enquesta per part del departament d’Espai Públic i 
Edificis Municipals i es va fer extensiva a la resta de departaments de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes. Es van afegir finalment un seguit de peticions de Promoció 
Econòmica, en relació a l’activitat i estat actual dels comerços. 

Els Agents Cívics van ser els encarregats de la recollida de dades. Prèviament a la 
realització de les enquestes, es va contactar amb les associacions de comerços, es va 
fer difusió a les xarxes socials i mitjans de comunicació de la campanya de recollida de 
dades, i es va passar una nota informativa als comerços sobre l’acció. 

Les eines emprades per a la realització de l’enquesta van ser la plataforma Google 
Forms, ja que així es facilitava l’accés als resultats i es podia treballar de manera 
col·laborativa.  

La distribució de preguntes es va dividir per blocs. El bloc inicial apunta qui ha realitzat 

l’enquesta, el nom del comerç, l’adreça, el nucli, el sector al qual pertany el comerç, i si 
el comerciant accedeix a realitzar l’enquesta. En cas d’accedir, es troba el bloc amb 
preguntes informatives del comerç. A continuació, es troba un bloc sobre la separació 
de residus del comerç en quant a freqüència i volums. Seguidament, hi ha un bloc on 
s’ofereix un espai al comerç per a traslladar la seva opinió, les necessitats i les 
demandes del servei de gestió de residus. Després, es troba una valoració del servei de 
recollida de cartró comercial per aquells comerços que estan adherits al servei, i 
finalment un seguit de preguntes relacionades amb el departament de Promoció 
Econòmica. 
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2. Testeig i refinament 

Abans d’enviar l’enquesta a la mostra és important fer una avaluació d’aquesta amb un 
grup reduït de participants. Es van realitzar proves amb les tauletes portàtils i formularis, 
i es van realitzar diverses reunions amb els agents implicats (educadores ambientals, 
tècnics de l’Ajuntament i Agents Cívics) per a verificar la coherència de la distribució de 
preguntes. 

La primera setmana es va tornar a convocar una reunió amb un primer feedback per 
part dels Agents Cívics. Això va permetre identificar si les preguntes s’entenien, si les 
respostes que es reben ens resulten pertinents, el temps que es tarda a contestar el 
qüestionari, etc. i es van redefinir les preguntes i els blocs de l’enquesta. 

3. Selecció de la mostra  

El perfil dels participants s’ha de correspondre amb el perfil de l’usuari al qual s’adreça 
el projecte, per tant, els participants són els comerciants dels eixos comercials del 
municipi, és a dir, de Les Roquetes i Ribes.  

Respecte a la distribució de la mostra, el departament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va facilitar un llistat, tot i que es trobava 
desactualitzat, dels comerços del municipi. Es va filtrar aquells comerços exclusivament 
dels nuclis de Ribes i Les Roquetes, ja que formen part dels principals eixos comercials. 
L’enquesta ha permès també actualitzar el llistat de comerços del municipi. 

4. Enviament  

L’enquesta es va realitzar en línia, a través del Google Forms, una eina específica de 
programari que permet monitoritzar la mostra i el nombre de respostes. Tot i això, degut 
a la falta de recursos materials, inicialment les enquestes es van realitzar en paper i 
posteriorment es traslladaven al formulari web. Un cop resolta la falta de material, cada 
Agent Cívic disposava d’una tauleta portàtil per a la realització de l’enquesta. Estava 
previst que la duració de cada enquesta fos d’uns 10 minuts per comerç. La realització 
de l’enquesta es va iniciar el 9 de juliol del 2020. 
 

5. Anàlisi de les respostes  

Un cop finalitzat el període de recollida de respostes, s’ha portat a terme la seva anàlisi. 
Les enquestes han sigut realitzades de manera presencial als responsables d’un total 
de 116 establiments visitats. S’estima que actualment hi ha un total de 500 comerços, 
així que la mostra suposa aproximadament un 23,2% del total de comerços de la zona 
objecte d’estudi. 

A continuació es troba la síntesi de les respostes obtingudes. L’anàlisi complet de 
l’enquesta i els resultats es poden consultar a l’Annex III. 
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 Síntesi de l’enquesta sobre residus comercials 

Qüestions generals 

 Els sectors comercials amb major presència a l’enquesta és el de Bars i 
restaurants (44%), seguit de Supermercats i alimentació (18,1%) i de Venda de 
pa, obradors i pastisseries (15,5%). 

 Un 90,1% dels establiments accedeix a realitzar l’enquesta. 

 El 63,2% dels establiments afirma no pertànyer a cap associació o gremi de 
comerços. D’altra banda, un 27,4% està adherit a l’associació de comerços 
UCER, i un 10,4% a Fem Ribes. 

Separació de residus 

 El 51,9% de comerços separa els residus habitualment. Tanmateix, un 39,6% ho 
fa sempre. Un 5,7% només separa els residus de vegades i un 2,8% mai. 

 El 96,7% dels enquestats considera important la separació de residus. 

 El 77,5% dels establiments disposen d’una zona habilitada per a separar residus. 

 El sistema de separació més habitual en els comerços és dipositar els residus 
directament en cubells (51,9%). Un 47,2% ho fa amb bosses en cubells, i un 
14,2% afirma no disposar de cap sistema concret per a fer-ho. 

 Un 47,1% dels comerços participants afirma necessitar cubells per a la correcta 
separació de residus. A continuació, se’ls demana quants cubells i de quin volum 
són necessaris. 

 La fracció de residus que més se separa és la de paper i cartró, seguit dels 
envasos lleugers. La següent fracció més separada és el vidre, tot i que cal tenir 
en compte que aquest residu sol estar associat al sector de la restauració i 
l’hostaleria. El mateix passa amb la fracció orgànica, afegint els supermercats. 

 El sistema de recollida selectiva més habitual que utilitzen els comerços és a 
través de contenidors al carrer (90,6%). Només un 9,4% compta amb una 
empresa de recollida privada. 

 Sobre l’horari habitual quan llencen residus, la majoria sol fer-ho durant la franja 
nocturna (59,4%) i al migdia (33%). 

 La valoració general sobre el sistema actual de recollida de residus a la via 
pública està bastant dividida. Un 32,1% la considera suficient. 

 El 94,3% dels enquestats afirmen no tenir dubtes sobre la gestió i separació dels 
residus que generen. 

 Sobre l’oferiment de visites o guies específiques sobre la gestió i separació de 
residus, el 92,5% no mostra interès. La resta, preferiria una visita informativa. 

 La majoria d’enquestats prefereix el sistema de recollida selectiva en contenidors 
de superfície (56,6%), abans que la recollida porta a porta. 
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 CONCLUSIONS 

Sant Pere de Ribes, com s’ha pogut observar en aquest recull de dades, és un municipi 
amb diverses peculiaritats. En primer lloc, respecte el seu territori, cal destacar la gran 
extensió i la dispersió i quantitat de nuclis que té el municipi. Quant a la seva demografia, 
destaca també una diferència entre les condicions sociodemogràfiques de cada nucli. 

Sobre l’activitat comercial, cal destacar la importància del sector de serveis, el qual 
predomina al municipi i el teixit local amb el qual compta el municipi. Els comerços tenen 
rellevància en la gestió dels residus municipals i, per tant, s’ha pogut observar la 
necessitat d’incloure’ls com a usuaris finals de les intervencions que es proposaran. 

Respecte la matèria de residus del municipi, s’observa com durant els darrers s’ha portat 
una política ferma en quant a matèria de residus, tenint en compte el nivell de recollida 
selectiva actual i els diferents serveis de recollida de residus amb els qual compta el 
municipi.  

L’aplicació d’illes completes de contenidors amb les 5 fraccions a tot el municipi i les 
campanyes d’educació ambiental que s’han realitzat en els darrers anys, semblen ser 
factors rellevants en el nivell de recollida selectiva, ja que Sant Pere de Ribes, amb un 
52,5% de recollida selectiva l’any 2019. 

Aquest nivell es pot mirar des de dos principals punts de vista: segons la tendència dels 
anys anteriors, sembla que aquest any 2020 el municipi complirà els objectius establerts 
per la Unió Europea d’arribar al 50% de reciclatge, a més d’actualment liderar en quant 
a reciclatge a escala comarcal.  

Però d’altra banda, el municipi, com la resta d’ens locals, topa amb la necessitat 
d’avançar i apostar per canvis i millores per a incrementar aquest nivell de recollida 
selectiva i reduir la generació de residus municipal, degut a la importància de complir els 
estàndards futurs establerts per les diferents legislacions. 

També ha resultat rellevant la identificació dels diferents grups d’interès que intervenen 
en la separació de residus, ja que ha permès contactar i tenir en compte les diferents 
perspectives cada perfil en la matèria d’estudi. 

Les entrevistes han resultat primordials per l’obtenció de dades qualitatives. Les 
entrevistes als grups d’interès més tècnics han ajudat a definir el marc més teòric del 
projecte i alhora conèixer diverses experiències prèvies sobre campanyes d’educació 
ambiental i intervencions per la millora de la gestió dels residus a trets generals. Les 
entrevistes a usuaris finals han esdevingut claus per a poder desenvolupar les eines 
presentades al proper capítol 5. 

Per altra banda, les enquestes també han servit de gran ajut per a contextualitzar els 
diferents tipus d’usuaris i els aspectes bàsics sobre com separen els residus, entre altra 
informació obtinguda. 

Per últim, la recollida de dades que  ha permès evidenciar i quantificar un gran problema 
al municipi que ha crescut els darrers mesos: els abocaments incontrolats. La posterior 
representació gràfica de totes les dades obtingudes també ha resultat clau per a mostrar 
de manera visual i entenedora les diferents dades obtingudes el matèria de residus del 
municipi. 

Part d’aquestes dades obtingudes, especialment les qualitatives seran peces clau per al 
proper capítol 5.  
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5. SÍNTESI 

Aquest capítol tracta l'anàlisi i la síntesi de la informació obtinguda després de fer 
recerca i la recollida de dades en la fase anterior. Es tractarà de valorar les dades 
obtingudes de manera que puguin guiar cap a les intervencions. Cal puntualitzar que 
aquest capítol no representa una síntesi del treball, sinó que s'introdueixen una sèrie de 
tècniques pròpies del disseny centrat en l'usuari, les quals permeten sintetitzar les dades 
obtingudes durant la investigació de l'usuari. 
 
Les tècniques innovadores utilitzades es basen en la representació visual de dades 
qualitatives. Aquestes s'han considerat les més apropiades per a captar tota la 
informació rellevant dins de les metodologies emprades, ja presentades anteriorment al 
capítol 2. 
 
En primer lloc, es defineix el procés de creació de les persones, una tècnica que defineix 
un o diversos models d'usuaris per a entendre i empatitzar com actuen, quines 
motivacions i frustracions tenen, entre altres factors. Aquests models d'usuari s'han 
construït d'acord amb els diferents tipus d'usuari identificats durant la recerca: usuaris 
que separen sempre, habitualment o mai i comerços que separen o no separen. Durant 
la presentació de les tècniques s'utilitzarà una de les usuàries com a referència, i es 
presentaran tots en conjunt a l'apartat 5.6. 
 
Tot seguit, es presenta el mapa d'empatia, una eina per a poder classificar les dades 
obtingudes i que permet entendre i empatitzar amb què pensa, què diu, què fa i què sent 
un usuari. 
 
Després es troba el storyboard, una tècnica de representació visual d'un procés objecte 
d'estudi, per tal d'ajudar a entendre l'experiència de l'usuari durant el procés de 
separació de residus. Aquesta tècnica s'ha fet servir per a complementar gràficament 
l'eina que es defineix a continuació. 
 
Per últim s'exposa el mapa d'experiència, una eina molt útil perquè permet visualitzar 
amb perspectiva l'experiència de l'usuari en relació amb el procés que s'està estudiant, 
visualitzant en cada etapa com se sent l'usuari, què pensa i què fa. D'aquesta manera, 
es pot entendre el comportament de l'usuari i detectar aquells punts febles i forts durant 
l'experiència. Aquesta informació serà clau per determinar les intervencions amb 
l'objectiu de millorar l'experiència de l'usuari. 
 
Finalment, es troba la presentació dels resultats de les tècniques que corresponen a 
cada usuari, i les conclusions d'aquest capítol. 
 
Com a guia base per al desenvolupament de les tècniques, s'ha agafat com a fonament 
diverses “calaixos d’eines” digitals de referents del món del disseny, com ara el 
DesignKit d’IDEO.org, el Design Toolkit de la Universitat Oberta de Catalunya i els 
articles de Nielsen Norman Group, experts en disseny centrat en l’usuari. Aquestes 
caixes d’eina inclouen mètodes, models i principis de disseny diversos que es proposen 
per portar a terme projectes. 

  

https://www.designkit.org/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/design_toolkit/ca/
https://www.nngroup.com/topic/research-methods/
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 PERSONA 

  

  

Taula 17. Persones. Elaboració pròpia. 

 Què és? 

Una persona o user persona és la descripció d’un usuari arquetípic que pot servir com a guia 

al llarg del procés de disseny. 

Una persona es construeix a partir de la informació quantitativa i qualitativa de la investigació 
amb usuaris: segmentació, perfil d’usuaris, observació, enquestes, entrevistes o dinàmiques 
de grup. Per tant, primer fa falta investigar els usuaris, analitzar les dades obtingudes, i, 
finalment, modelar els usuaris en personatges. Es considera, d’aquesta manera, que una 
persona és un model d’usuari. 

 Quan s’utilitza? 

En el camp del disseny centrat en l’usuari és primordial conèixer l’usuari per al qual es 
desenvolupa un producte o servei. Tot i això, no es pot definir el producte o servei tenint en 
compte a tots els seus usuaris, però es poden fer servir mètodes per obtenir dades dels 
mateixos usuaris i intentar definir i agrupar característiques per a crear perfils d’usuaris més 
reals. Aquesta eina s’utilitza doncs quan s’ha fet la recerca sobre els tipus d’usuaris, les seves 
motivacions i el seu entorn. 
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 Procés 

1. Obtenció i síntesi de dades 

Principalment, l’obtenció de dades es va fer a través d’enquestes i entrevistes realitzades. Al 
tenir un abast tant ampli com és la població i els comerciants de Sant Pere de Ribes, s’ha 
optat també per incloure les dades demogràfiques i territorials consultades a l’Institut 
d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), per a comptar amb dades reals, com ara les franges 
d’edat, gènere, tipus d’habitatge més freqüents i la seva superfície, entre d’altres. 
 

2. Determinar les dades d’interès i les persones 

Un cop obtingudes les dades sobre els usuaris en qüestió, cal filtrar-les segons els atributs 
que semblin rellevants en els tipus d’usuari que siguin necessaris. S’ha adoptat un criteri 
segons el comportament respecte a la recollida separada de residus.  

Entre aquestes dades es trobaven llistats de motivacions, objectius i frustracions, mitjans i 
fonts d’informació, tipologia d’habitatge, reculls de frases literals, entre d’altres. 

Per altra banda, també cal determinar quantes persones es volen incloure, per tal de 
representar el divers rang d’atributs. Es van establir els següents perfils: 

 usuari que separa habitualment 
 usuari que separa puntualment 
 usuari que no separa 
 comerciant que ha de separar 

Durant aquesta part del procés es va fer un esborrany en paper de quines eren les dades 
rellevants sobre els usuaris de residus domèstics i comercials (Fig. 109). Un cop  havent filtrat 
les dades necessàries, es va elaborar un esborrany digital amb les dades que es volien 
incloure en el disseny final (Fig. 110). 

Es va considerar l’addició d’un cinquè perfil per a completar i abarcar aquells comerços que 
no separen, però no es van obtenir suficients dades qualitatives com per poder desenvolupar 
les tècniques de síntesi.  

 

 

 
 
  

Figura 109. Primer prototip de persona a mà. Figura 110. Segon prototip de persona digital. 
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3. Disseny de la persona 

Per últim, es trasllada tota la informació analitzada i sintetitzada al programa de disseny 
escollit. En aquest cas, es va dissenyar una plantilla a través del programa Adobe InDesign. 

 
Figura 111. Plantilla de la persona. Elaboració pròpia. 

Finalment, tal com es pot observar a la Fig. 111, els atributs que es van incloure van ser: 

 Dades demogràfiques (edat, gènere, estat, ocupació, nucli, nivell socioeconòmic i 
nivell d’instrucció). 

 Dades de l’habitatge on viu 
 Biografia 
 3 adjectius que defineixin les característiques principals 
 Objectius i frustracions 
 Valors personals 
 Fonts de comunicació  
 Aficions i interessos 

 

4. Iteracions i disseny final 

A mida que s’anava obtenint més informació sobre els usuaris finals, es va anar modificant 
lleugerament els atributs de cada persona, ajustant-se a uns atributs cada vegada més 
representatius segons el tipus d’usuari que representa cadascuna, i segons la incidència 
d'aquests atributs sobre les decisions sobre les intervencions que es dissenyaran.  

A continuació es troba la versió final de la persona de l’usuari 1 (Fig. 112). 
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Figura 112. Persona de l’usuari 1. 

5. Representació gràfica de la ubicació de les persones 

 

Figura 113. Mapa del municipi amb la ubicació de les persones. 

Degut a la diversitat geogràfica i sociològica del municipi, així com la diferència en el 
procés de recollida selectiva segons on visquis, s'ha considerat molt important 
contextualitzar les "persones" en la ubicació del seu domicili. 

Aquest mapa forma part de la tècnica de recull i representació de dades, el qual es troba 
detallat a l’apartat 4.4. de l’anterior capítol. Com es pot observar en la Fig. 113, es van 
construir un total de quatre persones: 3 persones com a usuaris domèstics i 1 persona 

com a usuari de residus comercials.  
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 MAPA D’EMPATIA 

 

 

 

Taula 18. Mapes d’empatia dels usuaris definits. Elaboració pròpia. 

 
 

 Què és? 

Un mapa d’empatia és una eina visual que permet 
crear una comprensió compartida de les necessitats 
dels usuaris a qui es dirigeix un producte o servei, i 
per ajudar a la presa de decisions durant el procés 
de disseny. 

 Quan s’utilitza? 

Normalment es fa servir en les fases inicials d’un 
projecte, quan es recullen els requeriments d’usuari. 

Procés 

 

1. Definir l’abast, els objectius i recollida de dades 

L’objectiu principal és analitzar la transcripció de les entrevistes realitzades, i extreure’n 
i plasmar-ne la informació de manera visual, per a poder fer-ne una síntesis per a 
completar el mapa d’experiència de cada persona. 

Es reuneix la informació recopilada durant la investigació per a completar el mapa 
d’empatia. Es tracta d’un mètode qualitatiu, així que les fonts poden ser entrevistes, 
estudi de camp, diaris o enquestes qualitatives. 

Les fonts principals d’on s’ha obtingut la informació han estat les entrevistes (apartat 
4.5) i enquestes (apartat 4.6) a usuaris finals.  

Amb les entrevistes, s’ha realitzat la transcripció de cadascuna, i s’ha subratllat la 
informació per colors, segons el tipus de frase que representen les quatre seccions del 
mapa d’empatia (què diu, què pensa, què sent i què fa).  

Així amb l’enquesta a usuaris finals, s’ha realitzat un procés similar, on s’ha extret la 
informació d’aquelles preguntes qualitatives i s’ha classificat segons la secció on 
pertany. 

Què diu (Says) | Què fa (Does) | Què sent (Feels) | Què pensa (Thinks) 

Figura 114. Plantilla d’un mapa 
d’empatia. Font: Nielsen Norman Group. 
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2. Generar notes individuals per a cada secció 

Un cop s’obté la informació necessària, es trasllada a notes adhesives (post its), que 
aniran a cada quadrant segons el tipus d’informació. Per a aquesta part, s’han utilitzat 
les eines Adobe InDesign per al disseny de la plantilla, i el Google Jamboard per a afegir-
hi la informació. 

Hi ha un total de quatre seccions: 

 
Figura 115. Plantilla del mapa d’empatia. Elaboració pròpia. 

Tal com defineix Nielsen Norman Group: 

La secció “Què diu?” (Says) conté allò que l'usuari diu en veu alta en una entrevista o 
en alguna altra font d’informació. L’ideal resulta que contingui cites textuals i directes de 
la investigació. 

“Tenim prou espai perquè ens hem organitzat.” [Frase extreta de l’entrevista a N.M] 
(apartat 4.5.6) 

La secció “Què pensa?” captura el que pensa l'usuari al llarg de l'experiència. Cal 
preguntar-se (a partir de la investigació qualitativa realitzada): què ocupa els 
pensaments de l’usuari? Què és allò que importa a l'usuari?  

És possible tenir el mateix contingut tant en “Què diu?” com en “Què pensa?”. 
Tanmateix, cal prestar especial atenció al que pensen els usuaris, però que potser no 
estiguin disposats a vocalitzar.  

La secció “Què fa?” inclou les accions que fa l'usuari. A partir de la investigació, què fa 
físicament l’usuari? Com ho fa l’usuari? 

La secció “Què sent?” és l’estat emocional de l’usuari, sovint representat com a adjectiu 
més una frase breu per al context. Cal preguntar-se: què preocupa l'usuari? De què 
s’emociona l’usuari? Com se sent l’usuari sobre l’experiència? 

 

https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/
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4. Iteració i disseny final 

 
Figura 116. Mapa d’empatia final de l’usuari 1. 
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 STORYBOARD 

 Què és? 

L’storyboard és un mètode que ens permet representar idees de forma visual en un 
seguit de panells gràfics. Representa gràficament el flux que va d’escena a escena en 
què s’hi iŀustren els passos per a complir un objectiu o completar una tasca. Per tant, es 
poden treballar més fàcilment si ja hem desenvolupat el diagrama de flux (Design 
ToolKit, UOC). 

Els storyboards ens permeten també representar les emocions que sent l’usuari durant 
l’experiència, i posar a la persona en acció. 

 Quan s’utilitza? 

Els storyboards s’utilitzen en la part del disseny del producte quan volem desenvolupar 
el producte i obtenir un disseny detallat. S’utilitza en aquesta fase perquè  l’storyboard 
permet experimentar amb diferents seqüències d’acció.  

És un mètode perfecte per a començar a pensar en l’experiència d’usuari. En aquest 
cas, s’ha utilitzat com a recurs gràfic per a posteriorment desenvolupar el mapa 
d’experiència. 

 Procés 

1. Definició del procés 
 
Per a dissenyar un storyboard, primer cal definir quin episodi o seqüència es vol 
representar. El que aporta el storyboard és el dinamisme d'una seqüència en el temps, 
està basat en una activitat que es desenvolupa al llarg del temps, a diferència de la 
persona o el mapa d'empatia. Aquesta activitat és la separació de residus, pel qual es 

van definir totes les fases que podien intervenir en el procés. Aquestes fases van ser: 
 

Prevenció Compra Generació Separació Desplaçament Dipòsit 

 
 
2. Disseny del storyboard 
 
Un cop s’estableixen les fases, es defineixen les diferents accions que l’usuari duu a 
terme, com i on es realitzen, amb qui i què interacciona, etc. en base a la informació 
obtinguda de cada tipus d’usuari, com s’observa a la Taula 19. 
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Etapa Acció 

Prevenció Escenari: casa 
La Marina sol organitzar-se abans d’anar a comprar a través de llistes. 

Compra Escenari: supermercat 
La Marina sol comprar amb bosses reutilitzables. 

Generació Escenari: casa 
Consumeix aliments i l’embalatge genera un residu. 

Separació Escenari: casa 
Té diferents cubells per separar els residus. Dubta sobre on va el residu. 

Desplaçament Escenari: carrer 
Surt de casa i va fins als contenidors caminant. 

Dipòsit Escenari: carrer 
Llença els residus als contenidors on va cada cosa. 

Taula 19. Fases, accions i descripció del storyboard 

 
S’ha utilitzat la plataforma StoryboardThat per a la creació dels storyboards. 
 

 

Figura 117. StoryboardThat.com 

 
 
3. Disseny final i validació 
 
La plataforma StoryboardThat no disposava de tots els recursos gràfics necessaris per 
definir el procés de la separació de residus, i es van completar aquests detalls a través 
del programa Adobe InDesign, amb icones de Flaticon.com, una font lliure de recursos 
gràfics. 
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Figura 118. Storyboard final de l’usuari 1. 

S’ha partit de l’storyboard, una tècnica més tradicional i empleada també en altres àrees 
de coneixement, com ara en l’àmbit del cinema per anar més enllà i elaborar el mapa 
d’experiència. 
  



Separació de residus domèstica i comercial al municipi de Sant Pere de Ribes 
Natàlia Carmona Verdura 

139 
 
 

 MAPA D’EXPERIÈNCIA 

 Què és? 

Un mapa d’experiència és un 
mètode el qual pot ser emprat per 
obtenir informació del target group 
escollit, per tal d’entendre i 
visualitzar tot el procés en relació a 
un servei, producte o ecosistema 
sobre el qual s’investiga. És a dir, 
en aquest cas, a l’estudiar la 
separació de residus, el procés 
emmarca la interacció de l’usuari 
amb el residu, des de la prevenció 
i/o generació del residu fins al seu 
dipòsit al contenidor. 

 

El mapa d’experiència actua com un marc que permet guiar-se durant tot el procés, des 
d’entendre el comportament de l’usuari, fins a revelar els punts negatius (pain points) i 
determinar noves oportunitats de millora o intervenció. 

 

 Quan s’utilitza? 

Aquest mètode pot ser utilitzat al voler identificar i optimitzar els punts de contacte o 
interacció (touchpoints) amb l’usuari, amb l’objectiu de millorar l’experiència. Per tant, a 
cada acció duta a terme per l’usuari o interacció durant el procés, s’analitza el 
comportament, les emocions i els pensaments en el context del producte o servei a 
analitzar. 
 
 

 Procés 

1. Definició de les fases i accions de l’experiència 

En primer lloc, s’estableix quin és el procés o experiència que es vol analitzar. En aquest 
cas, l’objectiu és conèixer l’experiència de diversos usuaris durant el procés de separació 
de residus domèstics i comercials. 

Per a tenir una perspectiva àmplia, s’estableixen diverses etapes prèvies i posteriors a 
l’acció de separar els residus, per entendre els comportaments, emocions i pensaments 
de cada usuari.  
  

Figura 119. Exemple d’un mapa d’experiència. Font: 
Custellence 
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Les etapes i accions definides, en el cas dels residus domèstics són: 
 

Etapa 

Acció 

Residus domèstics Residus comercials 

Prevenció Organitzar la compra Realitzar comandes 

Adquisició Comprar Arribada del producte 

Generació Desempaquetar i utilitzar el producte Desempaquetar i reposar 

Separació Llençar el residu a la fracció on 
correspon 

Llençar els residus 

Desplaçament Desplaçar-se fins al punt de reciclatge 
Desplaçar-se fins al punt de 

reciclatge 

Dipòsit Dipositar els residus al contenidor Dipositar els residus al contenidor 

Taula 20. Etapes i accions del mapa d’experiència. Font: Elaboració pròpia. 

 

2. Obtenció de dades 

Un cop definides les etapes i les accions, cal obtenir la informació necessària per a completar 
el mapa d’experiència de cada tipus d’usuari. S’han utilitzat principalment les dades 
obtingudes de les entrevistes i de les enquestes realitzades. 

 

3. Sintetizació de dades 

Les dades s’han  en un format cronològic.  S’han agrupat en accions, emocions i pensaments. 
Un cop es poden visualitzar els components del mapa d’experiència, es poden determinar 
els moments claus, analitzar-ne les emocions o pensaments.  

Respecte les dades de les entrevistes, a partir del procés realitzat per elaborar el mapa 
d’empatia (apartat 5.3.) s’utilitzen també les dades subratllades de les entrevistes transcrites, 
com anteriorment s’explica a la tècnica del mapa d’empatia. 

Què diu (Says) | Què fa (Does) | Què sent (Feels) | Què pensa (Thinks) 

 

Aquesta informació resultarà de gran rellevància i utilitat per completar el mapa d’experiència. 

 



Separació de residus domèstica i comercial al municipi de Sant Pere de Ribes 
Natàlia Carmona Verdura 

141 
 
 

Amb l’enquesta a usuaris finals, s’ha realitzat un 
procés similar, a través del qual s’ha extret la 
informació d’aquelles preguntes qualitatives i s’ha 
classificat segons la secció on pertany: 

 Què fa? 
 Què sent? 
 Què pensa? 

Resulta important formular les frases extretes de 
manera estructurada, des de la perspectiva d’usuari. 

La Taula 21 es troba a l’Annex IV. 
 
 
 
 
 
 

3. Disseny del mapa 

Per al disseny del mapa d’experiència, s’ha creat una plantilla a través del programa Adobe 
InDesign, per a ser completat posteriorment amb la informació corresponent. S’ha afegit els 
resultats de la tècnica del storyboard en una de les files per a reforçar visualment la definició 
de cada etapa i acció que duu a terme l’usuari. 

 
Figura 120. Plantilla del mapa d’empatia. Font: Elaboració pròpia. 

Finalment, un cop complert el mapa, s’identifiquen els punts negatius per a aportar noves 
idees de millora. En el cas d’aquest projecte s’ha aprofitat aquests punts per identificar les 
oportunitats durant el procés de separació, per aplicar futures intervencions per la millora de 
l’experiència de l’usuari i assegurar l’eficàcia del procés. 

Taula 21. Distribució de les frases extretes de 
les transcripcions classificades. Elaboració 
pròpia. 
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4. Disseny final 

 
Figura 121. Mapa d’experiència final de l’usuari 1 (Marina López). Elaboració pròpia. 

En aquest mapa d’experiència es pot observar com la usuària, la Marina, la persona que hem 
elaborat, se sent compromesa amb el medi ambient i mostra interès en la separació de 
residus. Durant l’experiència, es veu com s'esforça per minimitzar els residus que genera i, 
quan no ho pot evitar, tracta de separar-los correctament. També destaca la seva frustració 
amb aquells productes o residus que intenten tenir una imatge “verda” però encara dificulten 
més el procés. Té un vincle laboral amb el medi ambient, i això la fa dubtar sobre la fiabilitat 
dels processos de recollida i tractament. 

A continuació es troba una anàlisi dels resultats de cada mapa d’experiència, on s’analitzarà 
de manera més detallada el mapa d’experiència de la Marina. La resta de mapes es poden 
trobar a l’apartat 5.1.2. 
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 RESULTATS I CONCLUSIONS 

 Conclusions 

En aquest capítol s'han presentat les diverses tècniques de síntesi de dades amb l'objectiu 
de representar de manera visual les dades qualitatives més rellevants de la investigació dels 
usuaris. 

En primer lloc s'ha presentat la tècnica de la persona, punt de partida per a poder 
desenvolupar les següents tècniques. A través d'aquesta tècnica s'han pogut definir els 
diferents tipus d'usuari que conviuen en el municipi, d'acord amb les dades obtingudes 
prèviament durant la investigació de l'usuari. En total s'han establert quatre tipus d'usuaris 
diferents: una usuària que separa els residus habitualment, una usuària que els separa de 
manera puntual, un usuari que no els separa i, finalment, un comerciant que els separa 
gairebé sempre. 

Seguidament, s'ha exposat el mapa d'empatia. Aquesta eina ha resultat molt útil per a poder 
empatitzar amb els usuaris als quals s'està estudiant, i alhora, per a plasmar i visualitzar les 
idees i informació extreta de les entrevistes i enquestes. S'ha observat des de les 
perspectives de cada usuari com perceben les seves vides quotidianes i quina importància i 
relació tenen amb la separació de residus. 

A continuació s'ha vist el storyboard, una tècnica visual per a il·lustrar un procés o experiència 
que ha permès contextualitzar l'entorn, les emocions i d'altres característiques a través dels 
recursos gràfics emprats. En els quatre casos, s'ha pogut observar especialment l'evolució 
de les emocions i la interacció amb el seu voltant durant el procés de la separació de residus. 
Aquesta tècnica també s'ha fet servir per donar suport visual a la tècnica que es presenta a 
continuació. 

Per últim, s'ha pogut observar el desenvolupament del mapa d'experiència. En el cas dels 
residus domèstics, s’han detectat situacions de frustració principalment degut al 
desconeixement d’informació en matèria de residus o bé a causa del disseny dels productes 
i el seu embalatge. D’altra banda, també s’han detectat els valors de la satisfacció i el 
compromís pel medi ambient. En el cas dels residus comercials, cal destacar que a causa 
dels factors econòmics, el poder de decisió i demanda del client resulta molt major que el de 
les administracions per modificar els hàbits i comportaments. 

A continuació, s'exposen els resultats de les tècniques presentades durant el capítol. En 
definitiva, en aquest capítol s'ha reflectit l'ús de tècniques innovadores, les quals serviran de 
base per al posterior disseny de les intervencions per a la millora de l'experiència de cada 
usuari a l'hora de separar els residus i així incrementar el nivell de recollida selectiva del 
municipi. 
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 Resultats 

A continuació es presenten els resultats de l’aplicació de les tècniques presentades en 
els anteriors apartats. Aquests resultats estan classificats per tipus d’usuari definit 
prèviament. 

Usuària 1. Marina López 

 
Figura 122. Persona: usuària 1 

 
Figura 123. Mapa d’empatia: usuària 
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Figura 124. Mapa d’experiència: usuària 1 

 
En cas de consultar el document en línia, es recomana rotar la pàgina amb el visualitzador per a 
apreciar els detalls de la Figura.  
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Usuària 2. Sònia Cases 

 

Figura 125. Persona: usuària 2 

 
Figura 126. Mapa d'empatia: usuària 2 
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Figura 127. Mapa d’experiència: usuària 2 

 

En cas de consultar el document en línia, es recomana rotar la pàgina amb el visualitzador per 

a apreciar els detalls de la Figura.  
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Usuari 3. Pablo Pérez 

 
Figura 128. Persona: usuari 3 

 

 
Figura 129. Mapa d'empatia: usuari 3 
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Figura 130. Mapa d’experiència: usuari 3 

 

En cas de consultar el document en línia, es recomana rotar la pàgina amb el visualitzador per 

a apreciar els detalls de la Figura.  
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Usuari 4. Manel Puig 

 
Figura 131. Persona: usuari 4 
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Figura 132. Mapa d’experiència: usuari 4 

 

En cas de consultar el document en línia, es recomana rotar la pàgina amb el visualitzador per 

a apreciar els detalls de la Figura.  
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 Anàlisi dels resultats del mapa d’experiència 

Per a analitzar les diferents experiències de cada usuari durant la separació de residus, 
s’identifiquen: 

 Punts on es compleixen o superen les expectatives 
 Punts baixos o de fricció  
 Punts on no es compleixen les expectatives 

Les oportunitats detectades a cada perfil seran clau per a definir les intervencions 
al capítol 6. 

 

Usuari 1. Marina López, recicladora habitual 

 Punts on es compleixen o superen les 
expectatives 

Durant la fase de prevenció i adquisició, la Marina està 
contenta i gaudeix de les accions d’organitzar i comprar, 
especialment quan ha de comprar a granel.  

Se sent responsable dels residus que genera i per tant, 
fa l’esforç de reduir al màxim aquests residus. 

Oportunitat: Compra habitualment als mateixos 
comerços. Es detecta iniciativa a l’hora d’utilitzar 
recursos materials per a la prevenció de residus. 

 Punts baixos o de fricció 

La seva màxima frustració ve donada per influència 
externa, degut a aquells envasos o productes que ella 
considera “mal dissenyats”, ja que són confusos o 
directament el seu tractament i reciclatge és difícil, com 
ara els tetrabricks, i fins i tot, es qüestiona realment si la 

gestió d’aquest residu és verídic. 

Oportunitat: Desconfiança en la traçabilitat del tractament dels residus. Seria 
interessant potenciar la transparència sobre la gestió de residus del municipi, i per 
aquells residus que causen dubte o confusió, pensar una manera de com resoldre 
aquests dubtes. 

 Punts on no es compleixen les expectatives 

Tot i que la Marina se sent molt conscienciada amb el tema, un punt conflictiu és el fet 
d’haver de de llençar la brossa i desplaçar-se fins als contenidors. Tot i ser un punt crític, 
és un motiu personal que no afecta la seva motivació per a seguir separant els residus 
a casa.  

Oportunitat: Tot i que un canvi de model de recollida està condicionat a molts factors, 

és interessant tenir en compte les facilitats que comportaria, per exemple, el model porta 
a porta, ja que estalvia aquest desplaçament fins als contenidors. 
  

Figura 133. Presentació de la 
persona. Usuària 1. 
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Usuari 2. Sònia Cases, recicladora puntual 

 Punts on es compleixen o superen les 
expectatives 

A casa sempre han menjat sa, però últimament la Sònia 
s’ha aficionat al menjar ecològic i natural. Sent 
satisfacció portant una bona alimentació, fet que 
considera important per al benestar de la família. 

Oportunitat: Normalment, aquest tipus de productes o 
aliments ecològics i naturals, ja intenten no portar 
embalatge o bé que sigui el més respectuós possible. 
No disposen dels recursos reutilitzables per a fer la 
compra, però podrien tenir disposició a aquest canvi 
d’hàbits. 

 Punts baixos o de fricció 

És conscient del problema amb els residus i el medi 
ambient, però no resulta cap prioritat a casa. Solen 
separar els residus, però al ser quatre a casa i no tenir 
un bon sistema establert, no sempre poden o volen fer-

ho, ja que generen bastants de residus. Els fills estan tractant el tema del reciclatge a 
l’escola. 

Oportunitat: Donada la influència dels fills, seguir impulsant l’educació a les escoles i 

als instituts. Per altra banda, es detecta una manca d’organització a l’hora de separar 
els residus. Seria interessant dotar de sistemes de separació per aquests usuaris. 

 Punts on no es compleixen les expectatives 

Viuen a una urbanització on hi ha freqüentment abocaments incontrolats. Els 
contenidors que tenen més a prop són contenidors soterrats, un sistema que s’espatlla 
bastant sovint i els contenidors se’ls solen trobar plens. Per això, solen anar als 
contenidors de superfície que hi ha a la urbanització, però hi han d’anar en cotxe i això 
suposa un obstacle. 

Oportunitat: Els contenidors soterrats estan en fase de clausura, per tant, aviat es 
resoldrà aquest problema. 
  

Figura 134. Presentació de la 
persona. Usuària 2. 
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Usuari 3. Pablo Pérez, no recicladora 
 

 Punts on es compleixen o superen les expectatives 

Li agrada anar a comprar els dissabtes i col·laborar amb el 
comerç local, ja que fa molts anys que hi va i ja el coneixen. 
Sol fer la compra per a ell i el seu fill, i normalment per als 
seus pares, que viuen al mateix edifici, ja que són grans i 
els cosa desplaçar-se fins al mercat municipal. 

Tot i que no sol separar, sí que es detecta certa 
consciència d’estalvi, ja que té en compte el 
malbaratament alimentari. 

Oportunitat: Aquelles intervencions a través dels 
comerços locals en relació a campanyes informatives 
sobre residus, i acompanyades d’incentius, podrien tenir 
bona rebuda per a la clientela habitual i  la que no és tan 
habitual. 
 
 
 

 Punts baixos o de fricció 

En Pablo viu amb el seu fill en un pis al nucli de Les Roquetes, i comenta que no generen 
gaires residus i no disposa de prou espai al seu habitatge com per separar tots els residus, i 
per tant, no ho fa. El tema dels residus com a tal no és un tema que el preocupi massa, ja 
que tampoc disposa de gaire temps com per dedicar-se a l’organització de la seva llar. 

Oportunitats: Si generen pocs residus, el problema d’espai es pot resoldre amb una bona 
organització a la cuina que li permeti separar els residus que generen. 

 Punts on no es compleixen les expectatives 

De vegades al sortir de casa per anar a la feina s’emporta la brossa i es troba els contenidors 
que té a prop de casa plens. Tot i que ell no ho considera incivisme, deixa la brossa fora del 
contenidor quan no hi cap, en comptes de buscar un altre contenidor buit. En aquesta illa de 
contenidors sol ser freqüent trobar-se també abocaments incontrolats de mobles i objectes 
voluminosos, fet que molesta lleugerament a en Pablo. 

Oportunitat: En Pablo és conscient que els residus són un problema al seu municipi, ja que 
s’hi troba. Potser amb una campanya de divulgació de la importància i responsabilitat del 
ciutadà el faria reflexionar sobre els seus hàbits i costums. 
  

Figura 135. Presentació de la persona. 

Usuari 3. 
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Usuari 4. Manel Puig, comerciant 
 

 Punts on es compleixen o superen les expectatives 

En Manel separa els residus perquè considera que és el 
seu deure. No sent satisfacció ni motivació al fer-ho, sinó 
que per ell és qüestió d’obligació. Per a ell és molt 
interessant que el seu comerç disposi de tot un sistema de 
reutilització i reciclatge de gairebé tot els residus que es 
generen, a més d’oferir un seguit d’opcions sostenibles 
durant la compra, com ara que els clients puguin portar els 
seus propis envasos, oferir bosses de paper, disposar d’un 
sistema de retorn d’ampolles de vidre, entre d’altres. 

Oportunitat: la majoria de clients no coneixen el sistema 
de gestió de residus que té el comerç, ni la disponibilitat 
d’opcions més sostenibles, com ara el fet que puguis portar 
els teus envasos a la carnisseria o que disposen d’un 
sistema de retorn d’ampolles de vidre d’aigua, refrescos i 
cervesa. Estaria bé trobar una manera de visibilitzar 
aquestes bones pràctiques. 

 

 Punts baixos o de fricció  

Tot i que el sistema de retorn els funciona i té bastanta demanda, considera que els suposa 
una feina afegida, i no acaba d’estar-ne satisfet. 

Afirma que tot i disposar de productes amb consciència ambiental, no és el factor principal a 
l’hora d’escollir si oferir aquell producte. L’oferta de productes es basa principalment amb els 
factors econòmics, és a dir, si aquell producte es vendrà, i no pas si duu menys plàstic o ve 
en vidre o cartró. 

Oportunitat: Oferir productes més sostenibles recau en la demanda del client. Si es dóna a 
conèixer la flexibilitat del comerç sobre aquest tema i es dona la veu als clients, pot ser una 
bona empenta al canvi d’hàbits tant per als comerços, com per als consumidors. 
 

 Punts on no es compleixen les expectatives 

 
En Manel no reflexa gaire les emocions ni expectatives, simplement vol aconseguir 
satisfer i cobrir totes les demandes i necessitats dels seus clients perquè el seu negoci 
segueixi endavant.  
 

 

En el següent capítol, es s’observaran les diferents intervencions en base a aquesta la 
informació exposada durant aquest capítol. 

  

Figura 136. Presentació de la persona. 
Usuari 4. 
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6. INTERVENCIONS 

D’acord amb els resultats obtinguts, es desenvoluparan un total de 10 intervencions per 
tal d’aconseguir els objectius establerts en aquest projecte, com és la millora de 
l’experiència de l’usuari durant la separació de residus i incrementar el percentatge de 
recollida selectiva.  

Les intervencions es troben classificades segons les etapes definides del procés de 
separació de residus. Cada intervenció es descriu a partir d’una taula. En primer lloc, es 
defineix l’estat en què es troba la intervenció. Durant els mesos de desenvolupament del 
projecte, s’han pogut posar en pràctica algunes de les intervencions que s’anaven 
plantejant durant la investigació, i per tant, es compta amb diverses intervencions en 
procés o finalitzades. Tanmateix, també n’hi ha algunes que només es troben en fase de 
plantejament o desenvolupament. 

En segon lloc, es troba la categoria de fases d’intervenció. Aquesta categoria s’ha 
establert d’acord amb les diferents etapes de l’activitat de separació de residus, definides 
al capítol anterior, durant l’experiència dels usuaris. Cal tenir en compte que hi ha 
intervencions que poden participar en diverses de les fases i per tant, es tindrà en compte 
a l’hora de dissenyar-les. 
 

Prevenció Compra Generació Separació Desplaçament Dipòsit 

 

Tot seguit trobem l'apartat d’usuaris finals. Principalment són o bé la ciutadania o els 
comerciants, o tots dos. Sobre el problema identificat, cal considerar que cada 
intervenció es troba relacionada amb algun problema amb el qual s’identifiquen els tipus 
d’usuari definits al capítol 5.  

A continuació es troben les estratègies de comportament. Aquest apartat és el resultat 
de l’aplicació de la metodologia Community-Based Social Marketing (apartat 3.3.2), un 
dels fonaments i aspectes innovadors de les intervencions d’aquest projecte. Aquestes 
són: 

 Compromís  
 Normes socials  
 Difusió social  
 Indicacions  
 Comunicació  
 Incentius  
 Conveniència 

Seguidament, es detallen els objectius, la descripció, la localització i els agents implicats 
de cada intervenció. Després es valora la Prioritat (Alta - Mitjana - Baixa) i el termini 
d'implantació (Curt - Mitjà - Llarg). Un altre concepte clau a tenir en compte són els 
indicadors de seguiment, els quals ens permetran conèixer l’impacte que ha tingut 
aquella intervenció. D’altra banda, també es contemplen els beneficis esperats, els 
recursos necessaris i el pressupost de la intervenció. 

Finalment, en el cas de les observacions, cal destacar la importància de consultar els 
Annexos corresponents a cada intervenció, ja que són els informes on s’incorpora al 
detall l’estat en què es troba i tot el desenvolupament d’aquelles intervencions que ja 
s’han pogut realitzar o estan en procés. 
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 RESUM DE LES INTERVENCIONS 

En aquest apartat trobem una imatge panoràmica general de les intervencions, la qual 
relaciona les diverses estratègies de comportament que proposa del mètode CBSM amb les 
intervencions proposades d’aquest capítol. 

 

 

 
Taula 22. Relació de les estratègies de comportament amb les intervencions. Elaboració pròpia. 
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 FASE DE PREVENCIÓ 

1. Repartiment de bosses de malla reutilitzables als mercats municipals 

Estat Pendent de realitzar 

Fases implicades Prevenció - Compra - Generació 

Usuari final Ciutadania 

Problema 
identificat 

Ús de les bosses i embalatges de plàstic. Hi ha interès per part 
d’alguns usuaris en prevenir els residus a l’hora de comprar, però no 
tothom disposa de recursos materials o econòmics per a poder fer-ho. 

Estratègia de 
comportament 

Incentius i Conveniència 

Objectius  Fomentar la utilització de bosses reutilitzables als mercats 
municipals. 

Descripció Repartiment de bosses de malla reutilitzables als mercats municipals i 
ambulants del municipi per als aliments.  
Els Agents Cívics s’encarregarien d’informar sobre la prevenció de 
residus i de repartir les bosses i els recursos materials informatius. 
Aquesta acció es coordinaria amb els comerços per assegurar-ne 
l’efectivitat. 

Localització Al Mercat setmanal de Ribes, al Mercat setmanal de les Roquetes i al 
Mercat Municipal La Sínia. 

Agents implicats  Departament d’Espai Públic i Edificis Municipals 

 Departament de Promoció Econòmica 

 Agents Cívics 

 Comerços i parades ambulants 

Prioritat Baixa 

Termini 
d'implantació 

Curt-Mitjà 

Indicadors de 
seguiment 

 Generació de bosses actual  i posterior 

 núm. de bosses repartides 

Beneficis esperats  Reducció de les bosses de plàstic utilitzades als mercats 
municipals i ambulants 

 Conscienciació mediambiental sobre la generació de residus 

Recursos 785 packs de 3 unitats de bosses de malla reutilitzables 
Disseny gràfic de la campanya i impressió del material informatiu 

Pressupost 4.999,11€ 

Observacions Per a conèixer més detalls de la intervenció consultar l’Annex V,  
apartat A. 

Taula 23. Intervenció 1. 
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2. Creació de contingut sobre residus per a les xarxes socials 

Estat Pendent de realitzar 

Fases implicades Prevenció - Compra - Generació -  Separació 

Usuari final Ciutadania 

Problema 
identificat 

El desconeixement d'aspectes clau de la separació de residus, com 
ara els recursos disponibles, l'impacte, incentius, procediments etc. 
part de  la ciutadania. 

Estratègia de 
comportament 

Indicacions i Comunicació 

Objectius Incrementar la participació de la població i donar a conèixer les bones 
pràctiques de separació de residus i de la seva gestió mitjançant la 
creació de recursos audiovisuals i gràfics. 

Descripció Desenvolupament de contingut atractiu a les xarxes socials per 
captar la ciutadania i fer arribar els projectes i la informació 
necessària, i permetre’n una comunicació directa amb ella. 

Localització Xarxes socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes (SPR) 

Agents implicats  Departament d’Espai Públic i Edificis Municipals 

 Servei de Comunicació de l’Ajuntament de SPR 

 Diputació de Barcelona 

Prioritat Mitjana 

Termini 
d'implantació 

Curt-Mitjà 

Indicadors de 
seguiment 

Es contempla la inversió de paid media i la seva gestió, cosa que 
permet arribar a usuaris d’interès i analitzar l’impacte que generen 
les publicacions.  

 Mètriques d’anàlisi de les mateixes xarxes socials. 

Beneficis esperats  Millora de la consciència ambiental al municipi 

 Increment del nivell de recollida selectiva i disminució de la 
generació de residus 

Recursos El desenvolupament d’aquesta intervenció es podria realitzar amb els 
propis recursos humans i tècnics de l’Ajuntament. 

Pressupost Consultar observacions. 

Observacions Aquesta proposta ve relacionada amb una proposta de Campanya 
de millora de la recollida selectiva de la FORM al municipi, elaborada 
inicialment per l’anterior tècnic de residus de l’Ajuntament.  
Aquest any es va sol·licitar el recurs a la Diputació de Barcelona, i 
s’ha atorgat el recurs tècnic pel desenvolupament de la campanya. 
Actualment es resta a l’espera del tècnic que desenvoluparà el 
contingut audiovisual. 
Per a conèixer més detalls de la intervenció consultar l’Annex V,  
apartat B. 

Taula 24. Intervenció 2 
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3. Enviament d’un rebut pedagògic sobre la taxa de residus 

Estat Pendent de proposar 

Fases implicades Prevenció - Separació 

Usuari final Ciutadania i comerços 

Problema 
identificat 

Desconeixement del cost econòmic de la gestió de residus al municipi 
i dels impactes de no separar correctament. 

Estratègia de 
comportament 

Comunicació 

Objectius Donar a conèixer el cost econòmic que suposa per al municipi la 
recollida i gestió de residus i l’impacte ambiental i econòmic que suposa 
el fet de no separar correctament els residus. 

Descripció Acompanyar el rebut de la taxa de residus amb un document informatiu 
de caràcter pedagògic amb informació sensibilitzadora i d’importància 
sobre la gestió de residus. Seria especialment d’interès en el cas 
d’haver de modificar la taxa de residus municipal. 

Localització Llars del municipi 

Agents implicats  Departament d’Espai Públic i Edificis Municipals 

 Servei de Comunicació 

 Departament d’Hisenda i Serveis Econòmics 

Prioritat Baixa 

Termini 
d'implantació 

Mitjà 

Indicadors de 
seguiment 

No se’n defineixen. 

Beneficis 
esperats 

Conscienciació sobre el cost econòmic de la gestió dels residus. 
Millora de la separació i recollida de residus al municipi. 

Recursos El desenvolupament d’aquesta intervenció es podria realitzar amb els 
propis recursos humans i tècnics de l’Ajuntament. 

Pressupost Es contempla utilitzar els fons econòmics de comunicació disponibles 
que s’ofereixen al conveni amb Ecoembes i Ecovidrio. 

Observacions La proposta ampliada es pot consultar  a l’Annex V, apartat C. No s’ha 
arribat a desenvolupar a l’espera de l’aprovació de les noves 
ordenances municipals i de l’interès i prioritat en realitzar la intervenció. 

Taula 25. Intervenció 3 
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 FASE DE GENERACIÓ 

4. Recollida de dades sobre la gestió dels residus comercials 

Estat En procés 

Fases implicades Generació - Compra - Separació 

Usuari final Comerços dels nuclis de Ribes i Les Roquetes 

Problema 
identificat 

Actualment l’Ajuntament no disposa de dades suficients sobre la gestió 
de residus comercials. 

Estratègia de 
comportament 

Conveniència 

Objectius Aconseguir dades sobre la gestió dels residus comercials. 

Descripció Enquesta als comerciants, sobre la generació, separació i posterior gestió 
dels residus que s’està fent en l’actualitat.  
Recollida de dades duta a terme pels Agents Cívics de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes, a través de visites presencials als establiments. 

Localització Nuclis comercials del municipi (Ribes i Les Roquetes) 

Agents implicats  Departament d’Espai Públic i Edificis Municipals 

 Departament de Promoció Econòmica 

 Agents Cívics 

 Establiments comercials de Ribes i Les Roquetes 

 Associacions de comerços 

 Consultoria mediambiental 

Prioritat Mitjana-Alta 

Termini 
d'implantació 

Curt 

Indicadors de 
seguiment 

Seguiment mitjançant una taula de dades als comerços als quals es 
realitza l’enquesta.  
Recull de dades a través de Google Forms i full de càlcul. 

Beneficis 
esperats 

Obtenció de dades per orientar les intervencions per la millora de la 
gestió dels residus. 

Recursos Formació específica sobre matèria de residus i tècniques d’atenció a la 
ciutadania, eines per millorar la comunicació verbal i no verbal als Agents 
Cívics. S’han utilitzat tauletes portàtils cedides per l’Ajuntament i notes 
informatives per a informar als comerços de l’objectiu de la campanya de 
recollida de dades. 

Pressupost 1.996,50 € 

Observacions Per a conèixer més detalls de la intervenció consultar l’Annex V,  
Apartat D. 

Taula 26. Intervenció 4 
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5. Creació d’una acreditació local sobre la correcta gestió dels residus comercials 

Estat En procés 

Fases 
implicades 

Generació-Separació 

Usuari final Principalment comerços dels nuclis de Ribes i Les Roquetes 

Problema 
identificat 

Falta de visibilització als clients de les bones pràctiques en matèria de 
residus i sostenibilitat dels comerços, ja que és un factor cada cop més 
demandat. 

Estratègia de 
comportament 

Compromís, Difusió social, Indicacions, Comunicació, Incentius i 
Conveniència 

Objectius Reconèixer els establiments que participin correctament en la gestió de 
residus i promoure la separació de residus a aquells establiments que 
encara no ho facin. 

Descripció Es planteja oferir un distintiu local a aquells comerços compromesos 
ambientalment en la seva gestió de residus. Aquest distintiu s’acreditarà 
en base al compliment d’un seguit de requeriments establerts pel propi 
Ajuntament, i anirà acompanyat d’un seguit de recursos per a reforçar 
l’acció (guia de bones pràctiques de gestió de residus i contenidors per 
separar) 

Localització Nuclis comercials del municipi (Ribes i Les Roquetes) 

Agents implicats Establiments comercials, associacions de comerços, Ajuntament, 
consultoria o tècnic extern per al suport de l’acreditació de comerços. 

Recursos 
necessaris 

 Recursos personals: propis de l’Ajuntament i es contempla la 
necessitat de personal extern pel procés d’acreditació. 

 Recursos materials: contenidors i material gràfic de la 
campanya (díptics, adhesius i guia de bones pràctiques). 

Prioritat Mitjana 

Termini 
d'implantació 

Mitjà-Llarg 

Indicadors de 
seguiment 

Els indicadors de seguiment es concretaran en funció del procés 
d’acreditació. Caldrà preveure un mecanisme de control i seguiment per 
al manteniment i renovació de l’acreditació. 

Beneficis 
esperats 

Millora del comportament i imatge ambiental dels comerços i difusió a 
través dels mitjans de l’Ajuntament. Assegurar el compliment de les 
ordenances municipals en l’àmbit de  residus. 

Recursos El desenvolupament d’aquesta intervenció es podria realitzar amb els 
propis recursos humans i tècnics de l’Ajuntament, o bé a través d’una 
empresa externa. 

Pressupost > 11.962,95 € 

Observacions Per a conèixer més detalls de la intervenció consultar l’Annex V, 
apartat E. 

Taula 27. Intervenció 5 
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 FASE DE SEPARACIÓ 

6. Instal·lació de minideixalleries en punts de gran afluència 

Estat Pendent de proposar 

Fases 
implicades 

Separació i Desplaçament 

Usuari final Ciutadania 

Problema 
identificat 

La deixalleria està fora del nucli urbà, i la deixalleria mòbil (poc ús) només 
està a prop determinats dies concrets i mai trobo el moment per anar-hi. 

Estratègia de 
comportament 

Difusió social i Conveniència 

Objectius Apropar a la ciutadania un punt de reciclatge de residus que no es poden 
llençar als contenidors però són reciclables. 

Descripció Les minideixalleries són punts de reciclatge ubicats estratègicament a 
punts de gran afluència i que permeten apropar a la ciutadania el servei 
de recollida de petits residus. Són uns contenidors estèticament adaptats 
a l’entorn urbà, que disposen de 7 dipòsits independents per a 
l’emmagatzematge de diferents tipus de residus de petit format. Disposen 
també de dos panells per a la inserció de campanyes publicitàries. 

Localització Punts estratègics del municipi 

Agents implicats  Departament d’Espai Públic i Edificis Municipals 

 Agents Cívics 

 Empresa externa que ofereix la instal·lació i el servei 

Prioritat Baixa 

Termini 
d'implantació 

Mitjà 

Indicadors de 
seguiment 

L’empresa distribuïdora s'encarrega del servei integral de recollida 
selectiva, i ofereix un servei online on es pot consultar a temps real les 
quantitats recollides de residus a les minideixalleries. 

Beneficis 
esperats 

Fomentar i facilitar la recollida selectiva de residus de petit format, i per 
tant, reduir el fet que aquests acabin a la fracció resta o en abocaments 
incontrolats. 

Recursos Els recursos necessaris són el disseny gràfic de la campanya i la 
utilització dels mitjans de comunicació per anunciar a la ciutadania la 
incorporació del servei, quins residus es recullen  i la ubicació dels punts 
on es troben les minideixalleries. 

Pressupost 9.220,20 € 

Observacions Per a conèixer més detalls de la intervenció consultar l’Annex V,  
apartat F. 

Taula 28. Intervenció 6 
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7. Recollida selectiva de càpsules de cafè al municipi 

Estat Completada 

Fases implicades Separació-Dipòsit 

Usuari final Ciutadania 

Problema 
identificat 

Cada vegada a més llars i establiments de restauració es poden trobar 
les càpsules de cafè. El municipi no disposava de servei de gestió de les 
càpsules de cafè, i per tant, es recollien però no es tractaven 
correctament com a residu. 

Estratègia de 
comportament 

Conveniència 

Objectius  Oferir al municipi el servei de recollida de càpsules de cafè 

Descripció Les càpsules d’alumini o plàstic que contenen marro de cafè no es 
consideren envasos, ja que formen part inseparable del producte i no es 
poden llençar al contenidor groc. 

Localització Deixalleria municipal i deixalleria mòbil 

Agents implicats  Mancomunitat Penedès-Garraf 

 Departament d’Espai Públic 

 Servei de Comunicació 

 Empresa gestora de residus (de les càpsules de cafè) 

Prioritat Mitjana 

Termini 
d'implantació 

Mitjà 

Indicadors de 
seguiment 

L’empresa gestora, segons el període que s'ha establert al conveni signat 
amb la Mancomunitat, ha de notificar les quantitats de residus que es 
recullen. 

Beneficis 
esperats 

Fomentar la recollida selectiva de les càpsules de cafè i la seva correcta 
gestió com a residu. 

Recursos Material a la Deixalleria municipal per poder dipositar les càpsules de 
cafè. Campanya de difusió a través dels mitjans de comunicació. 

Pressupost  0 € 

Observacions Per a conèixer més detalls de la intervenció consultar l’Annex V,  
apartat G. 

Taula 29. Intervenció 7 
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8. Desenvolupament d’una pàgina web municipal sobre residus 

Estat En procés 

Fases implicades Totes 

Usuari final Ciutadania i comerços 

Problema 
identificat 

La falta d’informació i transparència de la gestió de residus del municipi.  
L’apartat de la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es 
trobava desactualitzada i incompleta. 

Estratègia de 
comportament 

Comunicació 

Objectius 
 Actualització del contingut en matèria de residus i fer-lo més 

accessible i entenedor. 

 Creació d’una pàgina web exclusiva sobre residus 

Descripció 

Es va procedir a fer un recull d’informació d’interès i actualitzar la ja 
existent en una primera intervenció. La segona part de la intervenció es 
basa en la creació d’una pàgina web amb la marca del municipi, on trobar 
tota la informació necessària sobre la gestió de residus, tant per als 
comerços com per a la ciutadania. 

Localització Internet 

Agents implicats  Departament d’Espai Públic i Edificis Municipals 

 Departament d’Informàtica 

Prioritat Baixa 

Termini 
d'implantació 

Mitjà 

Indicadors de 
seguiment 

Seguiment de visitants de la pàgina web mitjançant programes i 
plataformes d’anàlisi d’estadístiques de webs. 

Recursos 
En base a la disponibilitat del departament d’Informàtica, s’hauria de 
valorar si contractar una empresa o tècnic extern per a realitzar la pàgina 
web, o bé mitjançant els propis recursos de l’Ajuntament. 

Beneficis 
esperats 

Facilitar la comunicació amb la ciutadania i fomentar el procés participatiu 
en matèria de residus. 
Facilitar la informació disponible sobre la gestió de residus. 

Pressupost No disponible. 

Observacions Per a conèixer més detalls de la intervenció consultar l’Annex V,  
apartat H. 

Taula 30. Intervenció 8 
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 FASE DE DESPLAÇAMENT 

9. Campanya contra l'incivisme a les papereres 

Estat Aturada 

Fases implicades Desplaçament i Dipòsit. 

Usuari final Ciutadania 

Problema 
identificat 

Es va detectar la presència contínua en diversos punts del municipi de 
bosses de brossa dins de les papereres. 

Estratègia de 
comportament 

Normes socials i Indicacions 

Objectius  Acabar amb les conductes poc respectuoses i incíviques 

 Conscienciar de la necessitat de no deixar la brossa al carrer i 
denunciar el mal ús de les papereres. 

Descripció S’ha iniciat una campanya específica per recordar que les papereres no 
són contenidors. 
Durant dues setmanes es farà difusió a través dels agents cívics i les 
xarxes socials de la campanya de conscienciació. 

Localització Diversos punts arreu del municipi. 

Agents implicats  Departament d’Espai Públic i Edificis Municipals 

 Servei de neteja viària 

 Agents Cívics 

Prioritat Mitjana-alta 

Termini 
d'implantació 

Curt 

Indicadors de 
seguiment 

Valoració de la presència de bosses de brossa dins les papereres 
després de la campanya. 

Beneficis esperats Compliment de les ordenances de convivència i civisme. 
Frenar els actes d’incivisme relacionats amb l’abocament de bosses de 
brossa a les papereres de la via pública. 

Recursos Els recursos emprats en aquesta intervenció van ser la impressió 
d’adhesius per a les papereres de la via pública. 

Pressupost 592,90 € 

Observacions S’ha classificat dins de la fase de desplaçament, ja que un dels motius 
pels quals s’aboquen les brosses a les papereres és per no haver de 
desplaçar-se fins als contenidors més propers. 
Per a conèixer més detalls de la intervenció consultar l’Annex V,  
apartat I. 

Taula 31. Intervenció 9 
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 FASE DE DIPOSITACIÓ 

10. Campanya contra els abocaments incontrolats 

Fases implicades Aturada 

Usuari final Ciutadania i comerços 

Problema 
identificat 

Increment dels abocaments incontrolats de residus fora dels 
contenidors. Suposa un gran impacte negatiu a la via pública i una 
despesa important pel pressupost municipal. 

Estratègia de 
comportament 

Normes socials i Indicacions 

Objectius  Recordar a la ciutadania els deures sobre civisme a la via 
pública 

 Disminució del nombre d’abocaments incontrolats 

 Donar a conèixer el servei de recollida de mobles i voluminosos 

Descripció Detecció i relació dels punts on es detecten abocaments incontrolats de 
residus de manera freqüent.  
Organització de les actuacions per zones i inici de la campanya de 
conscienciació, vigilància i seguiment a càrrec dels Agents Cívics. 
Es reparteixen díptics informatius a totes les bústies de les zones 
properes als punts conflictius i es fa difusió de la campanya a través de 
les xarxes socials.. 

Localització Tot el nucli, especialment en punts concrets d’elevada presència 
d’abocaments incontrolats 

Agents implicats  Agents Cívics 

 Departament d’Espai Públic i Edificis Municipals 

 Servei de comunicació 

 Policia Local 

Prioritat Alta 

Termini 
d'implantació 

Curt-Mitjà 

Indicadors de 
seguiment 

Núm. d’abocaments segons la ubicació, el tipus i la freqüència 

Beneficis esperats Disminuir el nombre d’abocaments incontrolats i disminuir la despesa 
que suposa. 
Conscienciar a la població de l’impacte econòmic i ambiental que 
suposa 

Recursos Recopilació de dades per determinar els punts conflictius 
Díptics informatius i cartells per les xarxes socials 

Pressupost Incalculable 

Observacions Per a conèixer més detalls de la intervenció consultar l’Annex V,  
apartat J. 

Taula 32. Intervenció 10 
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 ESTAT DE LES INTERVENCIONS 

A continuació es pot observar una taula-resum amb el recull de les intervencions 
presentades, i el seu estat actual: 
 

Núm. Intervenció Estat 

1 
Repartiment de bosses de malla reutilitzables als mercats 

municipals 

Pendent de 
realitzar 

2 Creació de contingut sobre residus per a les xarxes socials 
Pendent de 

realitzar 

3 Enviament d’un rebut pedagògic sobre la taxa de residus 
Pendent de 
proposar 

4 Recollida de dades sobre la gestió dels residus comercials En procés 

5 
Creació d’una acreditació local de la correcta gestió dels 

residus comercials 
En procés 

6 Instal·lació de minideixalleries 
Pendent de 
proposar 

7 Recollida selectiva de càpsules de cafè Completada 

8 Pàgina web municipal de residus En procés 

9 Campanya contra l'incivisme a les papereres Aturada 

10 Campanya contra els abocaments incontrolats Aturada 

Taula 33. Resum de l’estat de les intervencions. 

 

 Intervencions aturades: degut a alguna incidència interna o externa, la 

intervenció s’ha vist aturada. 

 Intervencions pendents de proposta: s’ha desenvolupat la proposta 

d’intervenció, però encara no s’ha presentat als tècnics i polítics municipals. 

 Intervencions pendents de realitzar: propostes que ja s’han presentat i hi ha 

voluntat de realitzar-les, però encara no s’ha tingut l’oportunitat d’iniciar la 

intervenció. 

 Intervencions en procés: intervencions que es troben actualment ja iniciades. 

 Intervencions completades: intervencions que es consideren acabades per 

haver assolit els objectius establerts. 

 

Es recorda que els detalls de cada intervenció es troba en els Annexos V.  
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 CONCLUSIONS 

En aquest capítol s'han presentat un total de deu intervencions, elaborades d'acord amb 

els perfils d'usuaris establerts i a partir de la síntesi de les dades obtingudes de la 

investigació. 

Com s'ha pogut observar, hi ha intervencions que es troben aturades. Un exemple és la 

intervenció 9 sobre la campanya contra l'incivisme a les papereres, ja que va coincidir 

l'inici de la campanya amb l'estat d'alarma i el confinament de la COVID-19. Cal 

considerar el fet que la situació de la COVID-19 ha complicat molt el desenvolupament 

d'iniciatives com les intervencions proposades, ja que els esforços s'han hagut d'evocar 

en aquelles prioritats bàsiques com la salut i la seguretat de la ciutadania. 

Tanmateix, la intervenció 10 contra els abocaments incontrolats, també es troba aturada, 

però principalment per procediments administratius. 

També es troben d'altres intervencions pendents de proposta, les quals encara no s'ha 

presentat als tècnics i polítics municipals, a causa de la falta de maduresa encara de la 

proposta, com la proposta d'enviament d'un rebut amb la taxa municipal, o bé perquè 

encara no s'ha tingut l'oportunitat, com ara la instal·lació de les minideixalleries. 

D'altra banda, les intervencions pendents de realitzar són aquelles que ja s'han 

presentat però encara no s'ha tingut l'oportunitat d'iniciar la intervenció. N'és un exemple 

el cas de la intervenció 2 sobre la creació de contingut gràfic per les xarxes socials, ja 

que no depèn directament de l'Ajuntament, sinó que actualment s'està a l'espera d'un 

altra administració perquè desenvolupi el contingut de la intervenció. També no s'ha 

donat l'oportunitat d'implementar-les per diversos motius, com ara per factors econòmics 

o bé a causa del nivell de priorització de l'actuació, considerat a les taules de cada 

intervenció. 

És cert que fins ara les intervencions dutes a terme tenen un enfocament tècnic, com es 

pot observar als informes annexats, ja que s'havien iniciat per oportunitat o necessitat 

en el moment i encara no estaven del tot desenvolupant l'enfocament sobre les 

estratègies de comportament. Caldrà doncs sobretot tenir en compte les estratègies de 

comportament de cara a les futures intervencions. 

L'única intervenció completada actualment és la implementació del servei de recollida 

de càpsules de cafè. Cal considerar que va ser una intervenció senzilla i efectiva, però 

tal com s'exposa en l'informe corresponent, va ser un tràmit que es va iniciar al mes de 

març de 2020, i no es va poder implementar el servei fins a l'agost, a causa dels 

procediments i terminis administratius. Així doncs, aquest obstacle és un dels factors 

que caldrà preveure durant el desenvolupament de les intervencions per implementar. 

També és rellevant la dificultat que ha sorgit a l'hora de valorar l'impacte de les 

intervencions, ja que són molts els factors que intervenen quan es plantegen indicadors 

per valorar el seguiment i assoliment de les intervencions. S'obre la porta a efectuar un 

treball de camp per trobar mètodes i indicadors per a poder realitzar aquestes 

intervencions d'una manera objectiva i eficaç.  
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CONCLUSIONS 

L'objectiu d'aquesta investigació és el disseny d'intervencions basat en evidències per 

millorar els indicadors de recollida i separació de residus al municipi.  

La realització del projecte s’ha basat doncs en la investigació, anàlisi i síntesi de dades 

sobre els hàbits i comportaments durant el procés de separació de residus al municipi 

de Sant Pere de Ribes. Els objectes d’estudi, com a usuaris finals, han estat la ciutadania 

i els comerciants del municipi de Sant Pere de Ribes, com a generadors de residus 

domèstics i comercials. 

Aquesta última part de síntesi, inclou la representació de dades sobre el comportament 

i els hàbits dels usuaris, d’una manera visual, aconseguides a través d’un seguit de 

tècniques innovadores exposades durant el projecte. A partir d’aquesta representació, 

s’han pogut detectar aquells punts febles o crítics durant el procés de separació de 

residus, on incidir a través de les intervencions proposades perquè es portin a terme des 

de l’ens local. 

En relació amb l’assoliment dels objectius plantejats a l’inici del projecte, s’ha aconseguit 

realitzar l’estudi sobre la situació actual del municipi, i conèixer part dels hàbits i 

comportaments dels usuaris a l’hora de separar els residus comercials i domèstics. Cal 

considerar que els resultats obtinguts disten de representar a tota una població com la 

de Sant Pere de Ribes, però poden resultar efectius a l’hora de determinar actuacions o 

intervencions per a un perfil concret d’usuari. Per tant, es pot dir que s’ha asso lit 

l’obtenció de dades rellevants per reforçar la presa de decisions a l’hora de dissenyar 

intervencions que seran dutes a terme des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

Respecte a l’avaluació del grau d’assoliment del disseny de les intervencions, cal afegir 

que a l’inici no es contemplava el fet de poder aplicar les intervencions durant el 

desenvolupament del projecte, així que aquest fet ha sigut un factor positiu que ha 

permès anar més enllà dels objectius inicials establerts. D’altra banda, de moment no 

es poden fer valoracions objectives a causa de la falta d’indicadors i dades. 

El que sí que s’ha pogut observar en algunes de les intervencions ja completades o en 

procés és el problema amb el qual es topen mateixes les administracions a l’hora de 

realitzar qualsevol projecte. Els tràmits i procediments administratius de vegades 

suposen una gran limitació a l’hora d’efectuar intervencions.  

Les tècniques emprades i els resultats visuals obtinguts han revelat un seguit de 

descobriments o findings sobre la ciutadania i els comerciants. Principalment, aquestes 

tècniques ens han permès detectar els punts febles i crítics durant el procés de 

separació de residus, i per tant, han ajudat a detectar aquells punts on cal incidir a través 

de les intervencions per a facilitar i millorar l’experiència de l’usuari durant el procés.  

Així doncs, hem identificat que els principals obstacles amb els quals es troben els 

ciutadans a l'hora de separar els residus domèstics, són principalment la falta d'espai 

segons el tipus d’habitatge, no disposar de recursos o de sistemes per a separar 

correctament. També es destaca la falta d’accés a la informació i la falta d'organització, 

entre altres dificultats. Ha resultat interessant contrastar aquestes dificultats amb les 
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quals es troben els usuaris, tot i que les seves respostes quant a les motivacions i 

preocupacions són principalment sobre tenir cura del medi ambient. 

És a dir, sembla haver-hi una gran preocupació i consciència sobre l’impacte ambiental 

que causen els residus, però no sempre és prou gran o rellevant per a traspassar els 

diversos obstacles que es troben durant el procés de separació de residus. 

Per aquest motiu, en les intervencions, s’ha apostat per afegir propostes amb estratègies 

de comportament per a incentivar o per adequar la conveniència, amb l’objectiu de 

facilitar al màxim el procés de separar els residus. D’altra banda, també s’ha descobert 

que hi ha cert desconeixement dels impactes socials i econòmics dels residus en la 

nostra societat. 

Un altre aspecte important és la necessitat per part de les institucions d’assegurar la 

transparència sobre la gestió dels residus. S’ha detectat certa desconfiança i dubte 

sobre l’impacte real de la separació i recollida selectiva, i per tant, cal donar a conèixer 

la traçabilitat dels residus municipals.  

Tot i això, també cal tenir en compte que donar massa informació sobre el tema pot 

causar l’efecte contrari: el problema de la sobre informació. Cal mesurar amb 

comptagotes la informació, ja que hem de considerar que en l’actualitat vivim rodejats 

de bombardejos constants d’informació, fins que s’ha arribat a un punt que quan ens 

parlen d’efectes i problemàtiques globals, els percebem d’una manera molt distant i 

passiva, com passa en molts casos. 

Respecte als residus comercials, s'ha detectat que el client pot arribar a tenir major 

incidència que les mateixes administracions en el comportament i hàbits d'un comerç. 

La separació de residus d'un comerç es veurà clarament influenciada pel nivell 

d'exigència i el reclam dels clients de cada comerç segons el nivell de conscienciació 

ambiental.  

També ha resultat interessant detectar la sinergia del teixit local dels dos nuclis 

principals del municipi, també reflectits en el comerç. Aquest recurs és de gran valor per 

al municipi, i juntament amb el suport de les associacions de comerços, poden ser un 

potent canal per on poder traslladar les intervencions en matèria de residus. 

Finalment, una altra de les problemàtiques principals al municipi en matèria de residus, 

com s'ha pogut evidenciar i quantificar durant el desenvolupament del projecte, són els 

abocaments incontrolats. Aquests van prendre protagonisme al llarg del 

desenvolupament del projecte, i s'han destinat molts d'esforços fins ara a actuacions per 

posar fre a aquesta situació insostenible. 

Quant a les intervencions definides, algunes de les que es van proposar s'han pogut 

aplicar durant el procés de desenvolupament del projecte. Després d'haver plantejat i 

posat en marxa part de les intervencions, ha sorgit la dificultat sobre la consideració dels 

indicadors de seguiment de cada intervenció.  

Resulta tot un repte mesurar l'efectivitat de les intervencions proposades, ja que, per 

exemple, el nivell de recollida selectiva és una variable que depèn de moltíssims factors. 

Així doncs, un dels principals problemes que els quals m’he trobat és la necessitat i 
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dificultat de trobar indicadors rellevants i mesurables per avaluar l'impacte de les 

intervencions. Aquests indicadors podrien basar-se a valorar el canvi d’actitud, en el 

grau de coneixement, etc. els quals estiguin més a prop de la intervenció, i que no es 

vegin alterats per tanta intermediació entre altres factors. 

Respecte a les limitacions del treball, és evident que la situació de la COVID-19 ha 

causat un impacte, de vegades gran, de vegades no tan gran, en tots els àmbits. Quant 

a aquest projecte, totes les propostes i projectes que teníem engegats a l'Ajuntament de 

Sant Pere de Ribes es van quedar pausats, a causa de l'estat d'alarma i el confinament. 

La represa d'activitat després s'ha vist condicionada per les noves necessitats i prioritats 

d'aquesta "nova normalitat". També és un fet rellevant, tot i que és un tema fora de 

l’àmbit d’estudi d’aquest projecte, el canvi de comportament sobre els hàbits que teníem 

amb l’aparició de la COVID-19, ja que aquests han condicionat la percepció i el 

comportament en relació amb la separació dels residus. 

Una altra dificultat que s'ha presentat ha estat el fet que la separació de residus ha 

arribat a esdevenir un tema sensible: a la gent no li agrada parlar d'allò que no fa bé, 

per tant, extreure dades sobre males pràctiques ha estat tot un repte. 

Sobre el que m’ha aportat a mi realitzar aquest projecte podria escriure una llarga llista, 

ja que han sigut uns llargs mesos d’experiència i aprenentatge. Però bàsicament des de 

l’inici he pogut conèixer el funcionament de l’administració pública i m’han facilitat l’accés 

a tots els recursos i informació dels quals disposava el meu departament. Alhora, he 

pogut veure de ben a prop el potencial i les limitacions de portar a terme iniciatives 

municipals a aquest nivell. De fet, realitzar projectes i iniciatives a través de 

l’Administració pública té els seus avantatges i desavantatges: és ben cert que els 

tècnics es troben constantment amb limitacions de recursos, prioritats sobrevingudes, 

dificultats administratives, entre d’altres. Però també és de gran valor el poder de 

generar canvis i impacte a nivell local, ja que et permet donar-li tangibilitat a les 

actuacions que es porten a terme i ser capaç de veure els resultats de manera més 

propera. 

Personalment, també afegir que la part de la qual més he gaudit durant la realització del 

treball, a més de la mateixa experiència d’haver pogut treballar en l’ens local 

directament, ha estat la utilització de les tècniques centrades en l’usuari de 

representació de dades sobre el comportament i els hàbits dels usuaris, ja que el resultat 

és molt visual i entenedor, i dona una perspectiva interessant a un tema tan quotidià 

com són els residus. 

Per últim, obrint la porta a futura continuïtat d’aquest projecte, caldrà veure l'efectivitat 

de cada intervenció, la qual cosa suposa tot un repte que ha quedat pendent, i es pot 

plantejar com a continuació d'aquest projecte. Tal com s’ha comentat en el darrer capítol, 

un dels camins que s’obre a través d’aquest projecte és de buscar mètodes i indicadors 

per a determinar el grau d’assoliment de les intervencions proposades de manera 

objectiva. 

Des d’una perspectiva general, s’ha evidenciat durant la recerca que encara ens 

trobarem lluny d’assolir els objectius establerts de nivell de reciclatge per part de la Unió 



Separació de residus domèstica i comercial al municipi de Sant Pere de Ribes 
Natàlia Carmona Verdura 

173 
 
 

Europea de cara als propers anys si no s’implementen noves mesures innovadores i 

efectives. 

És per això necessari que les institucions i organismes prioritzin la millora i l’eficiència 

de la gestió dels residus durant totes les etapes del procés, i sobretot també resulta 

imprescindible la col·laboració i participació ciutadana en aquest procés, com s’ha anat 

treballant durant els darrers anys al municipi i com es pretenia a través de les 

intervencions presentades.  
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ANNEXOS 

Els Annexos es troben adjunts a la memòria d’aquest projecte. 
 
 

ANNEX I. ABOCAMENTS INCONTROLATS 

 

ANNEX II. ENQUESTA SOBRE RESIDUS COMERCIALS 

 

ANNEX III. ENQUESTA SOBRE RESIDUS DOMÈSTICS 

 

ANNEX IV. CLASSIFICACIÓ DE DADES QUALITATIVES PEL 

MAPA D’EMPATIA 

 

ANNEX V. INTERVENCIONS 

 

ANNEX VI. RECOLLIDA SELECTIVA PER MUNICIPIS 

 
L’Annex V es podria el més rellevant, ja que conté tots els informes detallats del 
desenvolupament i l’estat de les intervencions proposades al capítol 6. 


