
L’educació ambiental
- Senyalitzeu els contenidors amb material informatiu per una correcta separació 

dels residus. 

- Si és el cas, informeu del sistema de retorn de gots reutilitzables que s’hagi 
acordat, informant clarament del punt de retorn, horaris, etc.

- Les persones que estiguin a les barres, punts de venda de tiquets... poden ser 
els millors comunicadors de la política ambiental de la festa. Han d’estar ben 
informats!

Envasos
- Utilitzeu en primera opció gots, coberts i vaixella reutilitzable i, en segona opció, 

vaixella compostable d’un sol ús però feta amb recursos vegetals, no petrolífers.

- Negocieu amb els proveïdors; l’exclusivitat d’una marca de begudes pot revertir en 
el finançament d’uns serveis o en l’acceptació d’uns requeriments ambientals.

- Utilitzeu els punts verds que us pot facilitar l’Ajuntament per tal de fer més visible 
la recollida selectiva.

- Situeu els contenidors de reciclatge en bateria al costat dels de rebuig, mai un de sol.

Menjars
- Utilitzeu productes de proximitat; són més sostenibles perquè requereixen menys 

recursos pel seu transport.

- Compreu menjar ecològic sempre que pugueu.

- Acordeu amb alguna associació benèfica la donació del menjar que no s’hagi servit 
el dia de la festa.

Emplaçament
- Planifiqueu fer l’acte en un espai ben connectat per accedir-hi a peu, en bici o 

transport públic. Eviteu que s’hi pugui arribar només amb cotxe privat.

- Elimineu les barreres arquitectòniques i altres elements que puguin obstaculitzar 
el pas a persones amb mobilitat reduïda.

- Utilitzeu bombetes de baix consum per il·luminar els espais de la festa.

CONSELLS PER 
UN ACTE SOSTENIBLE

Informació:
Servei de Medi Ambient
Plaça Jaume I, 8-10
mediambient@vilafranca.org
Tel. 93 892 03 58
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ELS ACTES 
SOSTENIBLES 
PAS A PAS



Una festa és com un sistema on interaccionen diferents agents (organitzadors, 
proveïdors, serveis d’espectacles, veïns, patrocinadors, serveis mèdics, etc). Si des 
del moment en què es comença a organitzar seguim els consells d’aquesta guia, 
l’impacte de l’acte o festa serà molt menor. 

El millor residu és el que no es produeix, però la gestió d’aquell que sí que 
generem s’ha de basar en criteris de minimització i valorització.

Primer de tot, hem de ser conscients que un acte o festa:

- Consumeix recursos i energia que s’extreuen del medi natural pel gaudi  
 de la ciutadania.

- Genera deixalles, aigües residuals, emissions a l’atmosfera i sorolls.

UNA FESTA

GOT REUTILITZABLE
Got de més d’un ús. Material: polipropilè. 

Capacitat: 300 ml.

La sol·licitud s’ha de fer 15 dies abans de l’inici  
de l’activitat i la recollida es fa un o dos dies abans  
de la data d’inici de l’acte.

El retorn es fa una setmana després  
de la finalització de l’acte, com a màxim.

Preu per got no retornat o retornat brut: 0,51 € (IVA inclòs)

VAIXELLA COMPOSTABLE
L’Ajuntament posa a disposició vaixella compostable per sopars o actes varis del 
municipi. 

Gots compostables 300 ml 0’15 €/unitat

Plats 22-23 cm diàmetre 0’15 €/unitat

Jocs de coberts 0’51 €/unitat

Tasses de cafè 0’10 €/unitat
 
És a dir, per 0’91 euros per persona, podeu tenir una vaixella compostable, que es 
pot dipositar íntegrament al contenidor de matèria orgànica una vegada utilitzada.

L’Ajuntament disposa de punts verds per assegurar una bona separació en origen 
dels residus que es generen en un acte.

Aquests estan formats per contenidors de 120 L. de capacitat i de les fraccions 
següents: vidre, paper, envasos i orgànica.  Cada un inclou un cartell informatiu de 
“punt verd”.

Poden sol·licitar-se a l’Ajuntament conjuntament amb la resta de material i 
infraestructures municipals que es demanin per l’acte:
www.vilafranca.cat/tràmits
- Sol·licitud d’acte a la via pública.
- Petició de serveis, infraestructures i materials.

RECOLLIDA SELECTIVA


