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01 INTRODUCCIÓ
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OBJECTIUS

Aquest estudi ha estat encarregat pel Departament de Promoció Econòmica de

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb dos objectius principals:

1) Identificar i quantificar els fluxos de generació de residus als mercats.

2) Proposar accions de millora per a la gestió de residus i del sistema de

recollida selectiva als mercats.

L’estudi es divideix en les següents tasques :

1. Treball de camp; distribució d'enquestes als paradistes

2. Anàlisi de la generació de residus als mercats municipals

3. Anàlisis de les normatives d’aplicació

4. Experiències en la gestió de residus a d’altres mercats municipals que 

puguin ser aplicables

5. Conclusions i propostes d’accions

6. Pla d’acció per a la implantació de les accions seleccionades

Pla de millora dels residus dels mercats municipals



02 DIAGNOSI I 
METODOLOGIA



2.1 RECULL DE DADES

Per realitzar la diagnosi de la gestió actual dels residus s’ha seguit la següent

metodologia:

• Distribució dels qüestionaris als paradistes (format digital via correu
elèctronic i format paper a través de visites als mercats)

• El 54 % dels paradistes ha respòs el qüestionari (33 respostes de 61
enviats)

• Del 46% restant no s'ha obtingut resposta

A partir de les dades obtingudes als qüestionaris s’ha realitzat l’anàlisi sobre els

diferents tipus d’activitat de les parades, la generació i gestió dels residus, el

consum d’envasos i embalatges i propostes de millora.

Pels paradistes dels quals no s’han obtingut dades s’ha realitzat una estimació

(a partir de les dades obtingudes dels qüestionaris) sobre la generació de

residus i del consum d’envasos i embalatges.
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2.2 ANÀLISIS NORMATIU

S’ha realitzat un anàlisis de la normativa especifica de residus d’aplicació als

mercats municipals:

La nova Llei de Residus:

• A partir juliol 2021, es prohibeixen els plàstics d’un sol ús (recipients per
aliments i begudes per consum immediat fet amb poliestirè, coberts,
plats, agitadors de begudes, etc.), substitució per plàstics compostables,

fustes paper i cartró.

• Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el

malbaratament alimentari:

• Les microempreses (empreses de menys de 10 treballadors i facturació
menor de 2 milions d’€ anuals) de la cadena alimentària que es dediquen
a la distribució d’aliments tenen l’obligació de:

• Adoptar les mesures pertinents per aplicar a les pèrdues i el
malbaratament alimentaris la jerarquia de prioritats.

• Evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions
no aptes per al consum o la valorització.

Pla de millora dels residus dels mercats municipals
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2.3 EXPERIÈNCIES A ALTRES 
MERCATS DEL MÓN

Per realitzar la proposta d’acció per la millora dels residus dels mercats

municipals s’ha realitzat un recull d’informació d’altres experiències en

altres mercats similars:

Catalunya

• Repartiment de bujols als comerços per l’orgànica,

• Habilitar zones de recollida de palets per fomentar-ne la
reutilització,

• Campanyes de sensibilització i informació a paradistes

• Col·laboració amb el Banc d’Aliments per aliments no
comercialitzables però consumibles,

• Campanya del comerç verd (producte ecològic i de proximitat)

• Monitors de residus

• Màquines de retorn d’envasos

Internacionals

• Identificació d’usuaris i sistema de pagament per generació,
incentius fiscals

• Promoció de compra a granel

• Promoció de la comercialització de productes “lletjos”

• Etiqueta ecològica seguint criteris d’economia circular

Pla de millora dels residus dels mercats municipals



03 CONCLUSIONS I 
ACCIONS



10

3.1 RECOLLIDA DE RESIDUS 
ALS MERCATS MUNICIPALS 
PER FRACCIONS 

El gràfic mostra l’evolució temporal de les tones de recollida

de selectiva i d’orgànica, des del 2015 fins el 2019 on

s’observa una progressiva davallada en la fracció orgànica en

valors absoluts.
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3.2 CONCLUSIONS

Conclusions sobre la generació de residus: 

 La fracció orgànica representa el percentatge més alt respecte dels

residus generats (fruiteries i verduleries).

 S’identifiquen iniciatives puntuals d’algunes parades en la prevenció del

malbaratament alimentari.

 La fracció envasos es produeix sobretot a carnisseries i xarcuteries.

 La fracció paper i cartró es genera a les carnisseries i polleries.

 Limitació d’espai físic a l’interior de les parades, és una dificultat a

l’hora de realitzar la separació en origen.

 Les úniques parades que utilitzen el sistema de retorn de caixes de

fusta i plàstic són les fruiteries i verduleries.

 Baixa implicació en la gestió de residus per part dels paradistes.

 Les bosses de plàstic són les més utilitzades per la venda dels

productes.

 Les safates compostables no s'utilitzen en la majoria d’establiments.

 No totes les parades disposen de bosses compostables.

Conclusions sobre la distribució d’envasos i embolcalls:
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3.3 ACCIONS DE PLA DE MILLORA DELS RESIDUS 
DELS MERCATS MUNICIPALS

• A partir de les conclusions dels resultats obtinguts s’han desenvolupat un llistat

d’actuacions per executar als mercats municipals en relació a la millora de la

gestió dels residus.

• Amb les divereses reunions de treball entre Anthesis Lavola, l’Ajuntament de

Vilanova i la Geltrú i la Direcció del Mercat, s’han seleccionat les accions pel

desenvolupament d’un Pla d’acció.

• El Pla d’acció detallà el procés d’implantació de les accions seleccionades, el

pressupost i el cronograma a seguir.



04 PLA D’ACCIÓ
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4.1 PROCÉS D’IMPLANTACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A LA MILLORA 
DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DELS MERCATS MUNICIPALS

• Es dissenyarà una imatge 

gràfica de la campanya 

amb un lema 

especialment dissenyats 

per a transmetre als 

paradistes la importància 

de la millora de la gestió 

dels residus als mercats 

municipals i de la seva 

implicació en el 

reciclatge.

• A través de la millora 

l’equipament de residus dels 

mercats (sala de reciclatge i 

minideixalleria) es promou 

una imatge de netedat i 

d’innovació pels usuaris, 

paradistes i gestors de 

residus, amb l’objectiu 

d’incrementar els nivells de 

reciclatge dels mercats 

municipals.

• A través de la instal·lació 

de la màquina de retorn i 

devolució d’envasos 

(Reciclos) es promou el 

reciclatge dins del mercat 

per part dels usuaris i 

també la implicació 

d’altres entitats dedicades 

a la gestió de residus 

fomentant la col·laboració 

i cooperació.

1 2 3ESTRATÈGIA DE 
COMUNICACIÓ

MILLORES EN 
L’EQUIPAMENT DE 
RESIDUS

ELEMENTS DE 
REFORÇ

• A través de la campanya 

de comunicació, la 

formació als paradistes i 

la creació del distintiu 

verd es pretén donar 

informació per la millora 

del reciclatge 

acompanyats d’un 

informador ambiental 

per tal d'aconseguir 

canvis d’hàbits dels 

paradistes en relació a la 

gestió dels seus residus.

4CAMPANYA DE 
FORMACIÓ

Proposem la implantació de les accions de comunicació, una campanya informativa i 
formativa pels paradistes, la millora en la infraestructura i la instal·lació d’elements 
de reforç:

Pla d’acció per a la millora de la gestió de residus dels mercats municipals
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4.2. ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ

Pla de millora dels residus dels mercats municipals

Per tal de donar coherència i sentit a les diferents accions que es faran en aquest Pla

d’implantació d’accions per a la millora de la gestió de residus es dissenyarà una

campanya i un eslògan. Es farà servir un llenguatge fresc i un to desenfadat amb un

missatge que cridi a l’acció de les persones paradistes, buscant generar un canvi

d’hàbits.

Accions de comunicació:

• Creació d’una campanya comunicativa (eslògan i lema)

• Guionització i disseny de 3 infografies (píndoles informatives) imprès A4 entregar i

explicar als paradistes, per WhatsApp i l’educador ho entregarà en format

ZeroFlyer® directament al mòbil dels paradistes.

• Creació de distintius que identifiquin a les parades que contribueixen a millorar en la

gestió de residus als mercat. El distintiu tindrà 3 versions segons els tipus d'accions que

implementi cada parada. Prèviament ens crearan una sèrie d’indicadors que l’educador

revisarà amb els paradistes en les diferents visites presencials. Segons els compromisos

establerts a cada parada, s'obtindran els distintius.

• Enviament d’una newsletter per als paradistes que solen utilitzar habitualment el

correu electrònic.

• Redacció d’una notícies per explicar la nova campanya del mercat i les accions

previstes pels paradistes ( campanya, formació, objectius, distintiu...)
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4.3. CAMPANYA I FORMACIÓ

Pla de millora dels residus dels mercats municipals

• Formació i sensibilització adreçada als paradistes i operaris del mercat

per a la separació en origen de residus de les diferents fraccions, creació i

disseny d’elements de comunicació.

• Elaboració i difusió de píndoles informatives sobre bones pràctiques per

assolir el Residu Zero.

• Incorporació d’un agent o educador ambiental pel control i seguiment de

residus a les parades dels Mercats que augmenti la implicació dels

paradistes i així afavorir la separació en origen de les fraccions de residus

del mercat.

• Utilitzar l’aula gastronòmica del mercat per a l’organització de tallers de

Residu Zero adreçats als paradistes, activitats dinàmiques per reconèixer

les diferents fraccions de residus la problemàtica dels residus, aprofitar

l’espai per crear reunions de trobada per compartir consells i

recomanacions per prevenir i millorar la gestió dels residus.

• Creació d’un sistema d'etiquetatge o distintiu que identifiqui a les

parades de les bones pràctiques
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4.3 MILLORES EN L’EQUIPAMENT 
DE RESIDUS

Pla de millora dels residus dels mercats municipals

• Renovació de la retolació dels contenidors i de la

cartelleria de la sala de reciclatge (redissenyaran els

cartells de cada fracció de la Sala de reciclatge del

Mercat del Centre i dels 8 vinils dels contenidors).

• Activació de la minideixalleria del Mercat de

Mar (adaptació a la normativa) i retolació.

• Substitució dels contenidors actuals per contenidors

nous al Mercat del Centre.

Minideixalleria del Mercat de Mar:
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4.4 ELEMENTS DE 
REFORÇ – PROPOSTES A 
VALORAR

• Instal·lació d’una màquina 

que reculli envasos 

• Retorn d’envasos (llaunes i 

ampolles de plàstic) a canvi 

d’uns incentius ambientals o 

socials

• Elements de sensibilització 

en relació a la gestió de 

residus per a la ciutadania

La cooperació entre les entitats
dedicades a la gestió de residus
afavoreix la implicació dels
diversos agents en el reciclatge
dels mercats de Vilanova i la
Geltrú.
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