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La generació de residus a les comarques 
gironines, per sobre de la mitjana catalana 
 

• En el conjunt de la demarcació, la generació per cà pita es va situar 
l’any 2012 en 1,68 quilos per habitant i dia, mentr e que la mitjana de 
tot Catalunya va ser d’1,35 kg/dia 
 

• La generació total a les comarques de Girona, però,  ha disminuït un 
4,43% respecte el 2011 
  

• L’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva són les c omarques que 
generen més residus per càpita, molt influïdes pel turisme  

 
• El Ripollès, el Pla de l’Estany i el Gironès supere n la mitjana 

catalana en recollida selectiva neta 
 

 
L’any 2012 es van generar  a Catalunya 3.733.258 tones de residus 
municipals, xifra que suposa un 7,69% menys que l’any 2011, tot i que la 
població va augmentar en aquest període un 0,42%. A les comarques de 
Girona  (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, 
Ripollès i la Selva) la xifra és de 456.823 tones, un 4,43 menys que l’any 
anterior . 
 
En quant a la generació de residus per càpita, a Catalunya s’ha reduït d’1,47 
kg/habitant/dia el 2011 a 1,35 kg/hab/dia el 2012. A la demarcació de Girona la 
mitjana ha estat d’1,68 kg/hab/dia . El Gironès i el Pla de l’Estany s’han situat 
per sota de la mitjana catalana, mentre que la Garrotxa se situa sensiblement 
en la mitjana, i l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva i el Ripollès la superen, 
degut, en bona part, a l’impacte del turisme. Del total dels residus municipals, 
en aquestes comarques es van recollir selectivament un 35,10%  dels 
residus , és a dir, 160.346,89 tones, un percentatge inferior al del conjunt de 
Catalunya , que va ser del 39% (1.457.764 tones).  
 
Per municipis, en quant a la recollida selectiva neta, destaquen amb valors alts 
Sant Julià de Llor i Bonmatí (59,97%), Susqueda (59,95%), Sant Joan de les 
Abadesses (59,09%), Vilajuïga (57,84%), Colomers (57,75%), i Llagostera 
(56,12%). 
 
Aquestes dades, extretes del balanç estadístic de residus municipals de l’any 
2012, les han presentat aquest matí a Girona el delegat del Govern, Eudald 
Casadesús, i el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep 
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Maria Tost. D’aquesta manera, han donat a conèixer en detall la generació dels 
residus de la demarcació a nivell comarcal i municipal.  
 
Podeu consultar les dades desglossades en els documents adjunts. 
 
 
23 d’octubre de 2013 


