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Resum 

La finalitat d'aquest projecte és realitzar una anàlisi 
sobre la separació de residus domèstica i comercial del 
municipi de Sant Pere de Ribes, i el disseny i 
implementació d’intervencions per tal de millorar els 
indicadors de recollida i separació de residus al municipi 
i l’experiència dels usuaris durant el procés de 
separació. 

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 i, com a factor 
rellevant, s’ha introduït un innovador mètode basat en el 
màrqueting social per a canviar el comportament de les 
comunitats per reduir el seu impacte ambiental. 
Aquestes metodologies permetran identificar els punts 
febles i crítics durant el procés de separació de residus i 
aplicar estratègies pel canvi de comportament. 

 
A partir de la investigació hem identificat que els 
principals obstacles i dificultats amb els quals es 
troben els ciutadans a l'hora de separar els residus, 
són principalment per la falta d'espai, falta 
d’organització i pel fet de no disposar de sistemes per 
a separar correctament. També destaca la falta 
d’accés a la informació sobre com separar els 
residus, entre altres dificultats assenyalades. Per 
això, en les intervencions, es troben propostes amb 
estratègies de comportament per a erradicar aquests 
obstacles. 
 
Respecte als residus comercials, s'ha detectat que 
els clients poden arribar a tenir major incidència que 
les mateixes administracions en el comportament i 
els hàbits d'un comerç. La separació de residus d'un 
comerç es veurà influenciada per la conscienciació 
ambiental i el nivell d'exigència i reclam dels clients 
de cada comerç. 
 
Com a proposta final del projecte, s’ha dissenyat un 
seguit d’intervencions que es poden realitzar des de 
l’Ajuntament del municipi per a millorar l’experiència dels 
usuaris i el nivell de la recollida selectiva. Algunes de les 
intervencions s’han aconseguit implementar o bé es 
troben en fase de desenvolupament per a una aplicació 
a curt-mitjà termini. 
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1. Introducció i objectius 

 
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 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.  
 
L’obtenció d’aquestes dades permetran reforçar la presa 
de decisions a l’hora de dissenyar intervencions per a 
millorar l’experiència de l’usuari durant el procés de 
separació de residus i incrementar el nivell de recollida 
selectiva del municipi. Aquestes intervencions seran 
dutes a terme des de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes. 
 
En aquest resum s’exposa la informació més rellevant 
de cada fase de desenvolupament del projecte. En 
primer lloc es troba el marc conceptual i el marc 
legislatiu, els quals permetran contextualitzar l’àmbit 
d’estudi del projecte. 
 
A continuació s’exposen les metodologies emprades, i 
una pinzellada de l’estudi del comportament humà a 
través del màrqueting social, per a entendre els 
fonaments de la investigació del comportament i els 
hàbits dels usuaris durant la separació de residus. 
Seguidament s’exposa la informació més rellevant 
recollida durant la investigació del municipi i dels usuaris 
durant la fase de recerca, i tot seguit, es troba la fase de 
síntesi, on s’expliquen les tècniques emprades i es 
mostren els resultats obtinguts.  
 
Aquest procés ha permès dissenyar intervencions per a 
la millora de l’experiència de l’usuari durant la separació 
de residus i, en conseqüència, millorar els indicadors de 
reciclatge del municipi. 
 



2. Marc conceptual 
 

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. 
 

Aquest projecte s’enfoca en els residus municipals, és  a 
dir, aquells que es generen a les llars, oficines i 
despatxos, comerços i establiments. Segons l’origen, es 
divideixen en residus domèstics i comercials.  
 
L’objectiu principal de la gestió de residus és permetre 
l’aprofitament dels recursos que contenen els residus. 
Aquest procés compta amb les fases de separació, 
recollida i tractament dels residus. És essencial separar 
bé els residus des d’un inici i recollir-los amb sistemes 
efectius, afavorir el seu reciclatge o tractament adequat, 
per tal de poder reintroduir-los al cicle de producció i 
consum durant la fase de tractament. D’aquesta manera, 
s’evita que els residus acabin en un abocador o dipòsit 
controlat, a causa del gran impacte ambiental que 
causen aquests processos. Cal tenir en compte que 
actualment, un 36% dels residus municipals de 
Catalunya acaben en un dipòsit controlat. [1] 
 
Si considerem la situació actual, segons les dades 
disponibles, Espanya es troba per sota de la mitjana de 
la Unió Europea respecte a la generació de residus, amb 
475 kg per càpita l’any 2018. [2] D’altra banda, el mateix 
any Espanya va recollir selectivament el 36% dels 
residus municipals, lluny de la mitjana europea, amb un 
47%. 
 
A Catalunya, segons l’Agència de Residus de 
Catalunya, l’any 2019 es van generar 4,04 milions de 
tones de residus municipals a Catalunya. D’aquests, es 
van recollir selectivament un 44,8%, el que suposa 1,8 
milions de tones de residus [1]. S’observen notables 
diferències entre les comarques arreu del territori. 
(61,66%), el Priorat (59,5%) i el Pallars Sobirà (57,29%), 
encapçalaven el nivell de recollida selectiva l’any 2018. 
[3] Les tres comarques coincideixen amb el mateix 
sistema de recollida selectiva porta a porta, fet que 
comporta un augment considerable del nivell de recollida 
selectiva. 

3. Marc regulador 

 

Les normatives més rellevants del marc europeu són: la 
Directiva de Residus de la Unió Europea [4], la qual 
estableix els objectius de reciclatge de residus 
municipals per als pròxims anys. Abans del 2025 caldrà 
assolir el 55% de recollida selectiva, abans del 2030 el 
60% i abans del 2035 el 65%. 
 
En els darrers anys s’ha pogut observar com Europa 
està impulsant diversos programes en favor del 
creixement sostenible, amb plans d’acció per a 
l’economia circular. 
 

La normativa espanyola en matèria de residus està 
composta per la legislació bàsica de l'Estat, la Ley 
22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos 
contaminados [5], i les normes de desenvolupament 
aprovades per les comunitats autònomes. Quant al 
context català, la trobem un gran llistat de lleis amb les 
quals s’adopten mesures per la regulació de la gestió 
dels residus. La regulació principal es troba en el Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus. [6] 
 
Actualment Catalunya està treballant en una futura llei 
de residus prevista on s’establiran objectius ambiciosos 
en base a la necessitat de trobar noves maneres de 
consumir i produir, fomentant models productius i 
econòmics alternatius com ara l’economia circular. 
 
D’altra banda, Sant Pere de Ribes té delegades les 
competències en matèria de residus municipals en l’ens 
supramunicipal de la Mancomunitat Penedès-Garraf, 
una administració local amb l’objectiu de prestar serveis 
en comú dins d’un territori. Tanmateix, el municipi també 
compta amb normatives municipals que estableixen el 
règim jurídic en matèria de residus, civisme i convivència 
a la via pública. Aquestes són l’Ordenança Reguladora 
per la Neteja i la Recollida d’Escombraries i Ordenança 
General per la Convivència i el Civisme de l'Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes. [7] 
 

4. Metodologies per al disseny de serveis 

 
Per a l’estudi sobre la separació de residus des de la 
perspectiva de l’usuari al municipi de Sant Pere de 
Ribes, s’han aplicat  diverses metodologies exposades 
a continuació.  
 
En primer lloc, el Design Thinking s’ha aplicat com a 
base pel procés per al desenvolupament del projecte. 
Concretament, s’han emprat el mètode de disseny de 
serveis utilitzant 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. 
 
A més, com a base de l’estudi de comportament dels 
usuaris i com a referència pel disseny de les 
intervencions, s’han emprat els processos del 
Community-Based Social Marketing (CBSM) [5], un 
mètode del vessant del màrqueting socioambiental 
fundat per Doug McKenzie-Mohr, que s’esforça per 
canviar el comportament des de les comunitats per 
reduir el seu impacte sobre el medi ambient.  
 
Un dels factors més rellevants d’aquest mètode és que 
ha demostrat ser eficaç pels canvis actitudinals i de 
comportament, utilitzant eines de canvis de 
comportament extretes de la investigació en ciències 
socials. Aquest mètode es basa a seleccionar el 
comportament específic a canviar, identificar-ne les 
barreres i els beneficis del comportament, i a 
continuació, desenvolupar estratègies que redueixin les 



barreres del comportament. Aquestes estratègies són: el 
compromís, les normes socials, la difusió social, les 
indicacions, la comunicació, els incentius i la 
conveniència. 
 
Les diferents estratègies que es plantegen han servit 
com a base per a dissenyar les intervencions de la 
proposta final del projecte per a la millora dels indicadors 
de recollida selectiva. 
 
 

 

Figura 1. Esquema dels mètodes i tècniques emprades 
durant el desenvolupament del projecte. 

 

5. Recerca 

 

En aquesta fase s’ha recopilat 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 dels eixos comercials 

 
Sant Pere de Ribes, és un municipi amb diverses 
peculiaritats. En primer lloc, respecte al 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. Un factor rellevant 
sobre la seva activitat comercial és la importància i pes 
que té el sector de serveis. 
 
Sobre els residus municipals, l’aplicació d’illes 
completes de contenidors amb les cinc 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 va assolir un 52,5% de recollida selectiva 
l’any 2019 i per tant, apunta al fet que arribarà als 
estàndards establerts en la legislació europea vigent. 
 
Això reflecteix el fet que durant els darrers anys s’ha fet 
un esforç al municipi, tenint en compte el nivell de 
recollida selectiva actual i els diferents serveis de 

recollida de residus amb què compta el municipi. Durant 
la recerca s’ha evidenciat la importància de mantenir les 
campanyes de conscienciació ambiental i els esforços al 
llarg del temps per a incrementar o mantenir els nivells 
de reciclatge del municipi. 
 
Durant aquesta fase també s’han identificat els diversos 
grups d’interès de l’àmbit d’estudi d’aquest projecte, ja 
que intervenen de manera directa o indirecta en el 
procés de la separació de residus dels usuaris: 
 

- Població de tot el municipi 
- Establiments dels nuclis comercials 
- Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
- Mancomunitat Penedès-Garraf 
- Entitats locals 
- Empreses vinculades a la gestió de residus 

 
Per a conèixer la perspectiva i experiència d’aquests 
grups d’interès amb relació a la matèria de residus, s’han 
realitzat un total de set entrevistes i dues enquestes 
diferents per tal d’obtenir dades sobre la separació de 
residus al municipi. 

Les entrevistes han resultat primordials per a 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 a 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 a la fase de 
síntesi. Aquestes han revelat com separen els residus a 
la seva llar, amb quines dificultats es troben durant el 
procés, què opinen sobre les accions que es porten a 
terme, quina és l’actitud que mostren davant reptes 
mediambientals, entre altres aspectes. Ha resultat 
rellevant observar en tots els perfils, tant aquells que 
separen els residus com els que no ho fan, la 
preocupació sobre el medi ambient i sobre el nostre 
futur. 

Al mateix temps, 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. La primera enquesta va ser 
sobre residus domèstics, amb un total de 338 respostes, 
obtingudes a través d’un formulari en línia amb 
preguntes obertes i tancades. L’altra enquesta va sobre 
residus comercials, amb 116 respostes. Aquesta va ser 
realitzada de manera presencial pels Agents Cívics del 
municipi.  

La conclusió general de les enquestes és que trobem 
també una gran preocupació sobre el medi ambient, com 
a motivació principal per a separar els residus. Cal tenir 
en compte que gairebé no es consideren els altres 
impactes que tenen els residus, com ara a nivell social i 
econòmic. 



Per últim, durant la recerca, també s’ha efectuat una 
gran recollida de dades que ha permès evidenciar i 
quantificar un gran problema al municipi que ha crescut 
els darrers mesos: els abocaments incontrolats de 
residus. Aquest recull de dades ha permès identificar 
quins tipus de residus s’aboquen a la via pública, en 
quina freqüència, i en quins punts i nuclis. D’aquesta 
manera, s’ha pogut retratar i quantificar les magnituds 
del problema que suposen. 

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 en matèria de residus del municipi, com ara 
l’elaboració de mapes segons el nombre de població, el 
nivell socioeconòmic i els nivells d’abocaments 
incontrolats segons cada nucli.  

 

6. Síntesi 

 

L'objectiu principal d’aquesta fase ha sigut representar 
de manera visual i entenedora les dades qualitatives 
més rellevants extretes de la investigació dels usuaris 
durant la fase de recerca, a través una sèrie de 
tècniques basades en el disseny centrat en l’usuari. 
 
A continuació es presenten els resultats obtinguts durant 
aquesta fase. S’han definit un total de quatre tipus 
d’usuari: reciclador habitual, reciclador puntual, no 
reciclador i comerciant. 

 
Figura 2. User persona. Elaboració pròpia. 

 
En primer lloc, s’ha utilitzat la tècnica d’user persona 
com a punt de partida per a poder desenvolupar les 
tècniques que s’exposen a continuació. Es tracta de 
crear un model d’usuari (Fig. 2), amb atributs 
representatius segons el tipus d’usuari que representa i 
segons la incidència d’aquests atributs sobre les 
decisions a tenir en compte durant el disseny de les 
intervencions. 
 
Cal tenir en compte que en aquest document només 
s’exposa un dels perfils definits durant la investigació, 
per tal de reforçar gràficament el recull de tècniques 
emprades. S’han creat un total de quatre models 

d’usuari diferents d’acord amb els comportaments i 
atributs que s’han recollit durant la fase de recerca. 
 

.  

Figura 3. Mapa d’empatia. Elaboració pròpia. 

 
Seguidament, s’ha elaborat un mapa d’empatia (Fig. 3), 
una eina visual que permet comprendre més a fons a 
l’usuari per al qual estem dissenyant. 
 
La següent tècnica emprada ha sigut el storyboard, un 
mètode per representar visualment el flux de passos per 
a complir un objectiu o completar una tasca. En aquest 
cas, s’ha representat la separació de residus (Fig. 4). 
 

 
Figura 4. Storyboard. Elaboració pròpia. 

 
Tal com es pot observar a la Fig. 4, s’ha dividit el procés 
de separació de residus en sis fases: prevenció de 
residus, adquisició de productes, generació de residus, 
separació dels residus, desplaçament fins al punt de 
recollida selectiva, i dipòsit dels residus al contenidor 
corresponent. 
 
Finalment, s’ha utilitzat el mapa d’experiència per tal 
d’entendre i visualitzar tot el procés en relació amb 
l’experiència que s’investiga. És a dir, en el mapa de la 
Fig. 5, es representa l’experiència de la separació de 
residus del model d’usuari a diferents nivells. En el mapa 
s’analitza què fa l’usuari, què pensa i què sent durant la 
realització de cada acció que porta a terme per complir 
l’objectiu, en aquest cas, separar correctament els 
residus.  



També es troba un apartat per considerar les 
oportunitats d’actuació en aquests punts crítics o febles 
que es detecten per a poder adreçar-los a través les 
intervencions. 

 

Figura 5. Mapa d’experiència. Elaboració pròpia. 

 
En total s’han creat quatre models d’usuari amb diferents 
atributs segons el seu comportament i els seus hàbits 
durant la separació de residus.  
 
Les tècniques emprades i els resultats visuals obtinguts, 
permeten detectar els punts febles i crítics durant el 
procés de separació de residus, i per tant, ajuden 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.  
 

7. Intervencions 

 

Partint dels diversos hàbits i comportaments analitzats 
en la fase de síntesi, es proposa un seguit 
d’intervencions per a la millora de l’experiència d’usuari, 
és a dir, de la ciutadania i els comerciants, i en 
conseqüència, per la millora de la recollida selectiva del 
municipi. En aquest capítol es recuperen les estratègies 
que redueixen les barreres de comportament, 
plantejades pel mètode Community-Based Social 
Marketing de Mc-Kenzie-Mohr, i es relacionen amb les 
intervencions proposades.  
 

 

Figura 6. Relació de les estratègies del comportament amb 
les intervencions proposades. Elaboració pròpia. 

Es presenten un total de 10 intervencions, basades a 
eliminar les barreres i obstacles detectats amb les 
tècniques emprades anteriorment. Les intervencions 
s’han classificat segons la fase en què incideixen durant 
el procés de separació de residus, tal com s’han definit 
anteriorment. 

En primer lloc, les intervencions proposades durant la 
fase de prevenció de residus són: 

● Repartiment de bosses de malla reutilitzables 
als mercats municipals per a la prevenció de 
residus. 

● Creació de contingut sobre residus per a les 
xarxes socials, com a eina de comunicació d’alt 
potencial. 

● Enviament d’un rebut pedagògic sobre la taxa 
de residus per a conscienciar a la ciutadania 
sobre l’impacte econòmic i ambiental d’una 
incorrecta gestió dels residus. 

Durant la fase de generació, es proposa: 

● Recollida de dades sobre la gestió dels 
residus comercials per la millora d’aquesta. 

● Creació d’una acreditació local sobre la 
correcta gestió dels residus comercials per a 
fomentar i facilitar la separació de residus als 
comerços. 

● Instal·lació de minideixalleries en punts de 
gran afluència per facilitar la recollida 
selectiva de petits residus. 

● Servei de recollida selectiva de càpsules 
monodosi de cafè a les deixalleries del 
municipi. 

● Desenvolupament d’una pàgina web 
municipal sobre residus per a fomentar la 
transparència i l’accés a les dades sobre la 
gestió dels residus. 

 
Les intervencions proposades per a la fase de 
desplaçament i dipòsit són: 

● Campanya de conscienciació contra 
l’incivisme d’abocar bosses de brossa a les 
papereres del municipi. 

● Campanya de conscienciació contra els 
abocaments incontrolats a la via pública. 

 
Finalment, s’ha pogut observar com algunes de les 
propostes han pogut ser implementades ja o bé es 
troben en fase de desenvolupament. 
 

8. Conclusions 

 
L'objectiu d'aquesta investigació ha sigut el disseny 
d'intervencions basat en evidències per millorar els 
indicadors de recollida i separació de residus al 
municipi.  
 
En relació amb l’assoliment dels objectius plantejats, 
s’ha aconseguit realitzar l’estudi sobre la situació 
actual del municipi en matèria de residus, 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 podria dir que s’ha 
assolit 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. 
 
Sobre l'assoliment de la millora de l'experiència de 
l'usuari durant el procés de separació de residus, 
caldrà determinar l'efectivitat de cada intervenció, el 
qual suposa tot un repte que ha quedat pendent. 
 
A partir de la investigació hem identificat que els 
principals obstacles amb els quals es troben els 
ciutadans a l'hora de separar els residus domèstics, 
és principalment per la falta d'espai, de recursos o de 
sistemes per a separar correctament, la falta 
d’organització i la manca d'informació, entre altres 
dificultats. Per això, en les intervencions, es troben 
propostes amb estratègies de comportament per a 
incentivar o de conveniència per a facilitar aquest 
procés. 
 
Respecte als residus comercials, s'ha detectat que el 
client pot arribar a tenir major incidència que les 
mateixes administracions en el comportament i els 
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.  
 
D’altra banda, la problemàtica principal al municipi en 
matèria de residus, són els abocaments incontrolats, 
tal com s'ha pogut evidenciar i quantificar durant el 
desenvolupament del projecte. Els abocaments 
incontrolats a la via pública 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, 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. Alhora, 
també cal contemplar que serà tot un repte mesurar 
l'efectivitat de les intervencions proposades, tal com 
s’ha comentat anteriorment. 
 
Des d’una perspectiva general, s’ha evidenciat durant 
la recerca que de cara a un futur pròxim ens trobarem 
lluny d’assolir els objectius establerts de nivell de 
reciclatge per part de la Unió, si no s’implementen 
nous sistemes i mesures innovadors i efectius. 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. 
 

9. Agraïments 

Agrair especialment a la tutora del projecte Marta Díaz 
la seva dedicació durant tota la trajectòria del projecte i 
per haver-me guiat durant aquest camí d’aprenentatge.  
 
També donar les gràcies a totes aquelles persones que 
han dedicat el seu temps participant en les entrevistes i 
les enquestes, i per haver mostrat interès i sensibilitat 
pel projecte. 
 
A l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per donar-me 
l’oportunitat de poder realitzar les pràctiques allà i per 
haver posat a disposició tota la informació i recursos 
necessaris per a la realització d’aquest projecte. Agrair 
especialment a la Sílvia Cabanas, cap del departament i 
a l’Alba Rovira, tècnica de residus, la confiança 
dipositada en mi i tota la seva ajuda i predisposició 
sempre a col·laborar i tirar endavant el meu projecte. 
 
I per acabar, donar les gràcies a la meva família, als 
amics, amigues i parella per haver-me recolzat en tot 
moment durant la realització d’aquest projecte. 
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