
Principals magnituds del balanç estadístic 
2018 de residus municipals 

Dossier premsa 



Resum 
principals 

magnituds 

• L’any 2018 s’han generat 3.977.571 tones de residus 
municipals. En comparació amb el creixement econòmic català, 
la generació continua situant-se per sota. 

 

• La generació per càpita s’ha situat en 1,43 kg/habxdia. En 
comparació amb la variació interanual del PIB, la variació de la 
generació per càpita també se situa per sota. 

 

• La recollida selectiva bruta ha estat d’1.661.077 tones, un 8,4% 
més que a l’exercici 2017, i es situa en el 41,8%. 

 

• Les quatre fraccions principals de recollida selectiva (orgànica, 
vidre, paper i cartró i envasos) creixen respecte l’any anterior. 
Les que més han crescut han estat la dels envasos (9,6%) i 
l’orgànica (7,5%) seguides de la deL paper i cartró (6,5%) i de la 
del vidre (6,3%). 
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Generació RM 2018 – Evolució des de la crisi 

 
• Des de l’any 2007, d’inici de la 

crisi, la generació de residus 
municipals va experimentar un 
decreixement del 16,6% fins al 
2013, any a partir del qual va 
tornar a créixer. 
 

• La variació  de la generació 
respecte el 2007 se situa en         
-7,51%. 
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Generació residus municipals 2018 – PIB 
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En comparació amb els indicadors econòmics de Catalunya -PIB i variació interanual PIB-, la generació i la 
variació de la generació per càpita se situen per sota del creixement econòmic. 

 

 

 



Evolució de la 
RSB total 
2018 

• L’any 2018 a Catalunya s’han 
recollit selectivament 1,7 
milions de tones de residus, 
un 8,4 % més que l’any 2017. 

• L’índex de recollida selectiva 
bruta es situa en el 41,8% del 
total de residus generats, el 
que suposa un augment d’1,9 
punts respecte l’any anterior. 

• L’any 2018 és l’any amb el 
percentatge més gran de 
recollida selectiva.  
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EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA TOTAL DE RESIDUS MUNICIPALS 



Recollida 
selectiva bruta 
orgànica 
2018 

• L’any 2018 la recollida 
selectiva bruta de la 
matèria orgànica (restes de 
menjar i restes vegetals de 
mida petita) va ascendir a 
414.618 tones, un 7,47 % 
més respecte 2017. El 
servei de recollida de 
l’orgànica s’ha prestat a 
780 municipis.  L’any 2018 
s’ha arribat a nivells de 
recollida similars als 
assolits l’any 2011 (màxim 
històric) 
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EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA 



Recollida 
selectiva bruta 
paper i cartró 
2018 

 

 

• La recollida selectiva del 
paper i cartró ha estat de 
314.428 tones, un 6,5 % 
més que l’any anterior.  
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EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA DE PAPER I CARTRÓ 



Recollida 
selectiva bruta 
vidre  
2018 

 

• La quantitat total de vidre 
recollit l’any 2018 és de 
192.085 tones, dada que 
suposa un increment del 
6,3 % respecte l’any 
anterior. 
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EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA DE VIDRE 



Recollida 
selectiva bruta 
envasos lleugers 
2018 

 

• La recollida selectiva bruta 
d’envasos lleugers s’ha 
incrementat un 9,6 % 
respecte l’any anterior. 
S’han recollit 159.170 
tones d’envasos, la 
quantitat més elevada des 
que es va iniciar la recollida 
selectiva d’aquesta fracció. 
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EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA D’ENVASOS LLEUGERS 



Variació 
interanual de la 
recollida 
selectiva bruta 

• El 2018 respecte el 2017 hi 
ha hagut una variació 
interanual del 8%, la més 
alta dels darrers 7 anys. 
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Dades en tones 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Recollida selectiva bruta 1.642.049 1.460.690 1.361.816 1.390.460 1.444.591 1.440.837 1.532.952 1.661.077
Quantitat variació interanual -181.359 -98.874 28.644 54.131 -3.754 92.115 128.125
Percentatge variació interanual -11,0% -6,8% 2,1% 3,9% -0,3% 6,4% 8,4%

 



RSB 2018 – Impacte 
de les sostraccions de 

materials 

Si s’estimen les tones derivades 
de sostraccions de materials als 
contenidors pel que fa al paper i 
cartró, al sistema s’hi ha d’afegir 
un total d’unes 180.277 t. 

Amb aquestes tones afegides 
s’estima que la recollida 
selectiva bruta 2018 hauria 
estat com a mínim del 44% 
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El 44% és considera sobre la base del paper i cartró sostret, 
però cal considerar que hi ha també  metalls i altres residus 
que es sostreuen de difícil quantificació 



Qualitat de 
la recollida 
selectiva  

2018 
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Per tal de facilitar un adequat reciclatge 
material dels residus, cal que aquests estiguin 
lliures d’impropis. Encara hi ha espai de 
millora pel que fa a la recollida selectiva de la 
fracció orgànica i dels envasos lleugers 



Destí primari de 
la fracció resta 
dels RM 2018 

• L’any 2018 es van generar 
2.316.494 tones de fracció 
resta, un 0,22 % més que 
l’any anterior.  

• L’any 2018 gairebé el 70% de 
la fracció resta s’ha destinat a 
tractament mecànic biològic 
previ a la disposició final. 

• S’ha destinat el 21,5 % de la 
fracció resta  a dipòsit 
controlat sense tractament 
previ.  

DESTÍ FINAL DEL REBUIG DE 
TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ RESTA 

2018 
1.054.260 tones 

 

60 % a dipòsit 
40 % a incineració 
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Destí final tractaments 
primaris i rebutjos de 

plantes 2018 

A 2018 les plantes de tractament 
finalista han rebut un total de 2.156.308 

tones de fracció resta i rebuig de 
tractaments de residus municipals.  

De les 2,16 Mt destinades a tractament 
finalista, 771.671 t s’han valoritzat 

energèticament i 1.384.637 t han anat a 
dipòsit controlat. 
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Evolució de la 
destinació a 
dipòsit 
controlat 

 

• Una dada positiva és la 
davallada de la destinació 
final a dipòsit controlat, 
que el 2018 se situa en el 
34,82%. 

• L’any 2030, d’acord amb les 
noves directives europees, 
només es podrà portar a 
dipòsit controlat un màxim 
del 10% dels residus 
generats 
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RSB comarques que més recullen i que menys recullen 



Glossari 
• Generació de residus municipals: quantitat de residus municipals produïts 

en tones. S’entén com el sumatori de la recollida selectiva bruta, i la gestió 
a sistemes finalistes.  
 

• Generació per càpita: quantitat de residus municipals produïts en kg per 
habitant i dia o kg per habitant i any. 
 

• Recollida selectiva bruta: residus municipals aportats als sistemes públics 
de recollida (contenidors, porta a porta, deixalleries, botigues,...), incloent 
els impropis, és a dir, aquells residus que no corresponen a la fracció 
residual objecte de recollida. 
 

• Recollida selectiva neta: residus municipals recollits sense considerar els 
impropis presents a cada fracció objecte de recollida. 
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