
DADES DE RESIDUS MUNICIPALS 2018
COMARQUES CENTRALS DE CATALUNYA

Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Solsonès



PRINCIPALS MAGNITUDS 
COMARQUES CENTRALS

• L’any 2018 s’han generat 253.218 t de residus municipals, un 3,9% més que a 
l’exercici de 2017.

• La generació per capita s’ha situat en 1,33 kg/hab.xdia millorant respecte l’any 2017 
que es va situar en 1,29 kg/habxdia.

• La recollida selectiva bruta ha estat de 124.691 t, un 13,2% més que a l’exercici de 
2017, i es situa en el 49,24%.

• 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 (15,5%) i l’orgànica (14,2%) seguides del vidre (8,4%) i del paper i 
cartró (2,4%).



• Comarca que genera més residus per capita: el Moianès (585,41 kg/hab./any). 
• Comarques amb més generació de residus que la mitjana de Catalunya 

(523,36 kg/hab./any): l’Anoia i el Moianès.
• Comarca que genera menys residus per capita: Osona (444,00 kg/hab./any).
• En valors absoluts, Osona és el territori que genera més tones.

GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS



• Comarca que fa més recollida selectiva (RSB): Osona (61,66 %).
• Comarca que fa menys recollida selectiva (RSB): el Solsonès (39,17 %).
• La mitjana de RSB de les comarques de les comarques centrals de Catalunya és de 49,24 %, 

prop de l’objectiu UE del 50% de reciclatge (2020).
• Quatre comarques (el Berguedà, el Bages, el Moianès i Osona) superen la mitjana catalana de 

RSB (41,76 %).
• Totes les comarques fan més recollida selectiva (% RSB) el 2018, en comparació amb el 2017.

RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB)

Objectiu 2020 = 50%

Mitjana Catalunya 2018 = 
41,76%



RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB) 
FORM

• Comarca que recull més Fracció Orgànica dels Residus Municipals per capita (FORM): 
el Moianès, amb 86,93 kg/hab./any (RSB).

• Comarca que recull menys FORM: l’Anoia, amb 43,80 kg/hab./any.
• El Berguedà, Osona i el Moianès superen la mitjana de la demarcació (62,06 kg/hab./any) 

i la mitjana de Catalunya (53,66 kg/hab./any)



RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB) 
PAPER I CARTRÓ

• Comarca que recull més paper i cartró per capita: Osona, amb 64,67 kg/hab./any 
(RSB).

• Comarca que recull menys paper i cartró: l’Anoia, amb 21,94 kg/hab./any (RSB).
• El Solsonès i Osona superen la mitjana de la demarcació (37,73 kg/hab./any) i la 

mitjana RSB de Catalunya (41,37 kg/hab./any). 



RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB) 
VIDRE

• Comarca que recull més vidre per capita: el Solsonès, amb 31,28 kg/hab./any 
(RSB).

• Comarca que recull menys vidre: l’Anoia, amb 17,66 kg/hab./any (RSB).
• Osona, el Berguedà, el Moianès i el Solsonès superen la mitjana de la demarcació 

(22,70 kg/hab./any) i de Catalunya (25,27 kg/hab./any). 



RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (RSB) 
ENVASOS LLEUGERS

• Comarca que recull més envasos lleugers per capita: Osona, amb 37,00 kg/hab./any 
(RSB).

• Comarca que recull menys envasos lleugers: l’Anoia, amb 15,47 kg/hab./any (RSB).
• Només el Moianès, el Berguedà i Osona superen la mitjana de la demarcació (25,69 

kg/hab./any). 
• Totes les comarques de la demarcació a excepció de l’Anoia superen la mitjana de 

Catalunya (20,94). 



RECOLLIDA SELECTIVA NETA (RSN) 

La RSN es calcula restant de la RSB els impropis de les diferents fraccions i de les fraccions que no hi ha 
caracteritzacions només s’inclou la part que es destina a valorització material.
• El Solsonès, el Bages, el Berguedà, Osona i el Moianès tenen una recollida selectiva (RSN) més 

gran que la mitjana de Catalunya (33,16%).
• Osona i el Moianès tenen una recollida selectiva (RSN) més gran que la mitjana de la 

demarcació (39,53%).



Resultats de recollida selectiva
a nivell municipal



MILLORS RESULTATS DE RSB
segons mida dels municipis

Municipis amb major recollida selectiva bruta:
Menys de 1.000 habitants

Entre 1.000 i 5.000 hab.

Entre 5.000 i 15.000 hab.



MILLORS RESULTATS DE RSB 
segons mida dels municipis

Entre 15.000 i 60.000 hab.

Més de 60.000 habitants



MUNICIPIS A LA CUA DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA, COMARQUES CENTRALS

Municipis que han de fer esforços per incrementar la recollida selectiva:


