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Presentació 

 L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro ha realitzat una enquesta a 58 
establiments del municipi. 

 

 S’ha enquestat tant a establiments del sector de la 
restauració (cafeteries, bars, restaurants, hotels, etc) 
com a d’altres sectors (comerç d’alimentació, 
perruqueries, serveis, tallers, etc). 

 

 L’enquesta s’ha fet durant els mesos de desembre, 
gener i febrer de forma presencial. 
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Objectius 

 Conèixer les necessitats dels establiments del municipi 
en relació a la seva producció i gestió de residus.  

 

 Assessorar als establiments en matèria de residus. 

 

 Conèixer l’opinió dels establiments quant als diferents 
serveis de gestió de residus del municipi (àrees 
d’aportació, porta a porta i deixalleria). 

 

 Aportar millores i facilitar el bon funcionament del 
sistema de recollida de residus.  
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Resultats 
Coneixement dels serveis 

 El sistema més 
utilitzat són les 
àrees d’aportació i 
el que menys el 
Porta a Porta. 

 

 Els establiments de 
restauració són els 
que més fan servir 
tots els serveis.  

 

 En proporció, els 
establiments 
d’altres sectors fan 
servir molt la 
deixalleria. 
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Resultats 
Àrees d’aportació 

 En conjunt, el residu 
que més s’aboca és 
paper i cartró.  

 

 Els establiments de 
restauració són els 
que més matèria 
orgànica aboquen; el 
què menys aboquen 
és rebuig.  

 

 Els establiments 
d’altres sectors són 
els que menys 
matèria orgànica i 
vidre aboquen. 
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Resultats 
Deixalleria 

 Voluminosos, ferralla 
i fustes són els 
residus que més 
porten els 
establiments a la 
deixalleria.  

 

 Matalassos, alumini, 
olis vegetals i 
envasos són els 
residus menys 
portats pels 
establiments a la 
deixalleria.  
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Resultats 
Incentius 

 Més del 60 % dels 
establiments opina 
que cal incentivar 
més el reciclatge, 
per exemple,  
emprant un sistema 
de bonificacions.   

 

 En canvi, menys del 
40% dels 
establiments creu 
que el reciclatge és 
una qüestió de 
responsabilitat i, per 
tant, que s’ha de fer 
en benefici de 
tothom.  
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Resultats 
Problemàtiques 

 Els establiments 

consideren l’incivisme 

el principal problema 

del municipi, seguit 

per la neteja viària. 

 

 El problema menys 

rellevant és el suport 

de l’Ajuntament.   
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Resultats 
Campanyes 

 Gairebé el 70% 
dels establiments 
considera la 
necessitat 
d’implementar 
campanyes que 
promoguin el 
reciclatge. 
 

 Per contra, prop del 
30% creu que no 
fan falta perquè ja 
hi ha suficient 
informació a l’abast 
de tothom.  
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Resultats 
Valoració 

 La majoria dels 

establiments opina 

que el servei de 

residus municipals és 

Bo. 
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