
DADES DE RESIDUS MUNICIPALS 2012
COMARQUES CENTRAL DE CATALUNYA

Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Solsonès



GENERACIÓ RESIDUS MUNICIPALS

• L’any 2012 en el conjunt de les Comarques Centrals e s van 
generar 231.620 t de residus municipals.

• La generació per càpita s’ha situat en 1,23 kg/hab/di a.

• Aquesta xifra es situa per sota de la mitjana de Cat alunya que és 
d’1,35 kg/h/dia

• Es pot afirmar que la generació total de residus munici pals ha 
disminuït un 3,43 % respecte l’any 2011, quan es van  generar 
239.859 t, o 1,28 kg/hab/dia. 



GENERACIÓ RESIDUS MUNICIPALS

• La comarca que genera més residus 
per càpita és l’Anoia, amb un rati de 
1,42 kg/hab/dia.

• La comarca que genera menys 
residus per càpita és Osona (1,15 
kg/hab/dia).

• Tres comarques superen la mitjana 
del conjunt d’ 1,23 kg/hab/dia 
(Anoia, Berguedà i Solsonès).

• La primera (Anoia) supera també la 
mitjana de Catalunya (1,35 
kg/hab/dia)



Recollida selectiva bruta de residus 
municipals

• El 2012 la recollida selectiva bruta de residus munic ipals en 
aquestes comarques s’ha situat en 90.774,01 t.

• En percentatge sobre els residus municipals generats s uposa el 
39,19%.

• Respecte l’any 2011, que es van recollir 91.906,89 t,  representa 
una disminució del 1,23 %.

• La recollida selectiva bruta en aquesta demarcació est à per 
sobre de la mitjana de Catalunya que és del 39%



Recollida selectiva neta de residus 
municipals

• La recollida selectiva neta representa els residus muni cipals 
recollits sense considerar els impropis presents a cada fracció
objecte de recollida. 

• El 2012 el percentatge de la recollida selectiva net a de residus
municipals a les Comarques Centrals s’ha situat en e l 31,70 %.

• El percentatge de la recollida selectiva neta calcula da per a tota 
Catalunya és del 32,19 % sobre els residus municipals  generats. 



Recollida selectiva neta de residus 
municipals

• La comarca amb el percentatge més 
alt de recollida selectiva neta és 
Osona, que ha assolit el 51,94 %.

• La comarca amb el percentatge més 
baix de recollida selectiva neta és 
l’Anoia, amb el 18,02 %

• Tres comarques superen la mitjana 
de la demarcació de recollida 
selectiva neta que es situa en 31,70 
%, i que són Osona, el Solsonès i el 
Bages.

• Les dues primeres (Osona i el 
Solsonès) superen també la mitjana 
de Catalunya que arriba al 32,19 %.



Recollida selectiva neta de la fracció
orgànica

• L’any 2012 al conjunt de les Comarques 
Centrals s’han recollit selectivament 27.219 
tones de fracció orgànica bruta (RSB), que 
corresponen a 55,11 kg/hab/any.

• La recollida selectiva neta (RSN) mitjana del 
conjunt de les comarques, restant els 
impropis de la fracció orgànica és de 51,33 
kg/hab/any. La mitjana de Catalunya és de 
43,92 kg/hab/any.

• La comarca amb l´índex més alt de recollida 
selectiva neta de fracció orgànica és Osona, 
que ha assolit una recollida de 80,52 
kg/hab/any.

• La comarca amb el menor rati de recollida 
selectiva neta és l’Anoia, amb 30,49 
kg/hab/any.

• Només Osona i el Solsonès superen la 
mitjana de recollida d’orgànica neta de 
Catalunya, de 43,92 kg/hab/any.



Recollida selectiva neta de paper i 
cartró

• L’any 2012 al conjunt de les Comarques 
Centrals s’han recollit selectivament 
17.957 tones brutes (RSB) de paper i 
cartró, que representen un rati de 34,91 
kg/hab/any. 

• La recollida selectiva neta (RSN) mitjana
del conjunt de les comarques, restant els
impropis, és de 32,82 kg/hab/any. 

• La comarca amb l’índex més alt de 
recollida selectiva neta de paper i cartró
és Osona, que ha assolit rati de 62,14 
kg/hab/any, i que és la única comarca 
que supera la mitjana neta de Catalunya 
(39,49 kg/hab/any). 

• La comarca amb l’índex més baix de 
recollida selectiva neta de paper i cartró
és l’Anoia, amb 16,94 kg/hab/any.



Recollida selectiva neta de vidre

• L’any 2012 al conjunt de les Comarques 
Centrals s’han recollit selectivament 10.274
tones brutes (RSB) de vidre, que 
corresponen a 19,97 kg/hab/any.

• La recollida selectiva neta (RSN) mitjana 
del conjunt de les comarques, restant els 
impropis, és de 19,58 kg/hab/any. 

• La comarca amb l’índex més alt de 
recollida selectiva neta de vidre és el 
Solsonès, que ha recollit 25,94 kg/hab/any.

• La comarca amb l’índex més baix de 
recollida selectiva neta de vidre és l’Anoia 
amb 15,10 kg/hab/any. 

• Dues comarques superen la mitjana neta 
de Catalunya de 21,89 kg/hab/any 
(Solsonès i Osona).



Recollida selectiva neta d’envasos 
lleugers

• L’any 2012 al conjunt de les Comarques 
Centrals s’han recollit selectivament 
10.506 tones d’envasos bruts (RSB), que 
són 20,43 kg/hab/any.

• La recollida selectiva neta (RSN) mitjana 
del conjunt de les comarques, restant els 
impropis, és de 15,34 kg/hab/any. 

• La comarca amb l’índex més alt de 
recollida selectiva neta d’envasos és 
Osona, que ha recollit 25,14 kg/hab/any.

• La comarca amb l’índex més baix de 
recollida selectiva neta d’envasos és      
l’Anoia amb 8,03 kg/hab/any. 

• Tres comarques superen la mitjana neta 
de Catalunya de 12,35 kg/hab/any 
(Osona, el Solsonès i el Bages).



Recollida de residus municipals
(kg/hab/dia)

• La comarca amb l’índex més alt de 
recollida de residus municipals 
(kg/hab/dia) és l’Anoia, que ha 
recollit 1,42 kg/hab/dia.

• La comarca amb l’índex més baix de 
recollida de residus municipals 
(kg/hab/dia) és el Bages, que ha 
recollit 1,14 kg/hab/dia.

• Totes les comarques han recollit a 
l’any 2012 menor quantitat de 
residus municipals que a l’any 2011.

• Només una comarca (l’Anoia) supera 
la mitjana de Catalunya (1,35 
kg/hab/dia)



Recollida selectiva bruta d’altres 
residus

Les dades dels altres tipus de residus recollits se lectivament representen la 
recollida selectiva bruta, ja que no es disposa de prou dades com per 
calcular la recollida selectiva neta a nivell de co marca. 

•Poda i jardineria: 2.848 tones

•Voluminosos i fusta: 7.170 tones

•Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): 1.442 tones

•Piles: 52 tones

•Medicaments: 51 tones

•Tèxtil: 557 tones

•Residus especials en petites quantitats (REPQ): 201 tones

•Altres residus (deixalleries): 3.444 tones



Dades 2012 de residus municipals a 
les Comarques Centrals de Catalunya



Catalunya Central



Catalunya Central



Dades 2012 de residus municipals per 
comarques i municipis a les Comarques 

Centrals de Catalunya
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Anoia



Bages



Bages



Bergued à
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Osona
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Solson ès



Consideracions:
1. Les dades corresponen a la informació facilitada pels ens locals 
titulars de la gestió de residus municipals

2. Les quantitats de residus de cada fracció represe nten la suma de 
recollides domiciliàries, comercials i entrades a d eixalleries.

3. S’ha demanat als titulars de deixalleries d’àmbi t supramunicipal 
desglossar les quantitats recollides per municipis del seu àmbit. Si 
aquest desglossament no s’ha fet correctament, la t otalitat dels residus 
recollits s’ha atribuït al municipi on s’ubica la d eixalleria. Això pot donar 
lloc a un percentatge de Recollida Selectiva total més elevat del compte.


