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“Informe econòmic del sector 
de residus a Catalunya”

Treball d’assistència tècnica

Amb l’assistència tècnica de:
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1013
Gestors 

Industrials 

586
Gestors 

Municipals 

154
Gestors 

Construcció 

A Catalunya operen un total de

1.178 empreses 
-públiques o privades- i altres formes 
d'organització com a gestors de residus 
industrials, municipals i de la construcció.

Els gestors de residus a Catalunya

A més del gestors, també hi ha:

324
Agents

489
Negociants

6.121
Transportistes

amb 37.293 
camions
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Quina és la contribució del sector residus 
a l’economia catalana?
La contribució a l’economia es mesura a partir 
del Valor Afegit Brut. 

El valor afegit brut consisteix en l’augment de riquesa generada 
per l’activitat d’una empresa en un període considerat. 

Es mesura com la diferència entre el valor de la producció de 
béns i serveis (vendes), i el valor de les compres i altres 
adquisicions exteriors (consum matèries primeres i 
consumibles, despeses d’explotació). Per tant, mesura el valor 
afegit de la producció.

Despesa en 
treballadors

Impostos 
activitat

Retorn 
accionistes

Autofinançament 

inversions

Com es distribueix el valor afegit brut?
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El conjunt de l’activitat relacionada amb la gestió de residus té una 
important contribució a la creació de riquesa econòmica a Catalunya. 

En el sector residus, un 23% de l’import de la xifra de 
negoci es transforma en Valor Afegit Brut, és a dir, és la 
riquesa generada després de pagar les despeses externes 
d’operació. 

La xifra de negoci del sector de la gestió de 
residus a Catalunya ascendeix a:

5.602 M €

El Valor Afegit Brut (VAB) del sector de la 
gestió de residus a Catalunya ascendeix a:

1.268 M €
Representa un

2,9% 
del VAB industrial 
de Catalunya
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SECTOR 
RESIDUS

1.268 M €

Indústries de la fusta, el 
suro i el paper

1.732 M €

Indústries tèxtils, 
confecció, cuir i calçat

2.361 M €

Fabricació productes 
cautxú i matèries 

plàstiques

1.629 M €

Indústries arts 
gràfiques

679 M €

Indústria 
metal·lúrgica

679 M €

Indústries de 
productes minerals no 

metàl·lics (vidre, 
productes ceràmics, 

ciment, calç, guix i pedra)

997 M €

Fabricació de material i 
equip elèctric (motors, 

generadors, piles, cables, 
il·luminació, 

electrodomèstics...)

1.002 M €

Mobles i altres indústries 
manufactureres (joieria, 

esport, instruments 
musicals, joguines, 

subministraments mèdics...)

1.053 M €

Indústria química
Indústria farmacèutica

Fabricació materials transport
Fabricació productes metàl·lics

Agricultura, ramaderia, 
silvicultura i pesca

2.094 M €

Font: IDESCAT. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Valor afegit brut a preus bàsics, per branques d’activitat. Dades per l’any 2017. Basat en CNAEs. 

Si es compara amb altres sectors de l’economia, 
observem una posició en un rang comparable a altres sectors consolidats. 

. 
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Referències: 
(1) Ratios Sectoriales 2017. + info

10%

4%

0%

6%

8%

Rendibilitat econòmica

2%

La rendibilitat 
econòmica de 

l’ecosistema dels 
residus a Catalunya es 
situa al voltant del 5%, 

en una posició 
comparable a altres 
indústries del país. Rendibilitat econòmica 

mitjana analitzada

5,05%
Les dades presentades amb 

les barres verticals 
corresponen al rang mig 

tenint en compte el CNAE 
per al conjunt d’Espanya 

(any 2017).

CNAE 05-09
Indústries extractives

CNAE 31
Indústria del moble

CNAE 24.5
Fundició de metalls

CNAE 13
Tèxtil

CNAE 20.1
Química bàsica

CNAE 17
Indústria 
del paper

CNAE 22.2
Plàstic

CNAE 46
Comerç 
majorista

CNAE 37-39
Aigües residuals i residus

https://accid.org/wp-content/uploads/2019/02/RATIOS_SECTORIALES_2017.perweb-ilovepdf-compressed-1.pdf
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Com ha evolucionat?

Es tracta d’un sector en creixement, en termes absoluts i relatius, a mesura que 
es regula l’activitat, es consolida com a motor de riquesa territorial i s’amplien 

les seves capacitats i abast per abraçar els principis de l’economia circular.

Dades d’increment absolut en els darrers 20 anys
Comparativa amb ESADE (2001) Any 2018:

2,9% 
del VAB industrial 
de Catalunya

Any 1998:

2,1% 
del VAB industrial 

de Catalunya

Increment relatiu 
d’un 37% en els 
darrers 20 anys 
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Predomini de les pimes, 
que representen el 97% 

del total d’empreses.

Segons el nombre d’empreses

Com són les empreses del sector?

Grans 
empreses

3% 

Mitjanes 
empreses

19% 

Petites 
empreses

78% 

Quina xifra de negoci concentra 
cada tipus d’empresa?

Grans 
empreses

46% 

Mitjanes 
empreses

41% 

Petites 
empreses

13% Una de cada quatre 
empreses (24%) tenen 

activitat exterior.

Un 78% de la xifra de 
negoci de la gestió de 
residus a Catalunya 

correspon a organitzacions 
que tenen la seu social a 

Catalunya.
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Quanta ocupació genera?

Equival a un

6% 
de l’ocupació 
industrial de 
Catalunya

L’ocupació generada pel sector de la gestió de 
residus a Catalunya ascendeix a:

36.163 Treballadors directes
El sector esdevé un motor 

de creació d’ocupació.

A mesura que augmenten 
les activitats basades en la 

prevenció, la Preparació
per la Reutilització i la 

valorització, en detriment
de les d’eliminació, 

s’espera un augment de la 
generació d’ocupació. 
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Consideracions finals

• Ecosistema sòlid i divers amb organitzacions de tot tipus.

• Sector amb futur, que mostra una tendència creixent i es posiciona com a motor i 
peça clau en la transformació del model econòmic cap a la circularitat.

• Els límits del sector cada vegada són més difusos, amb una creixent diversificació
d’activitats, que ajuden a fixar el teixit productiu en el nostre territori.

• El projectes col·laboratius, com el clúster de residus, són essencials per tal 
d’impulsar la competitivitat del sector. 

• Sempre i quan el sector segueixi la seva transformació cap a la circularitat, seguirà
augmentant la seva contribució a la generació de valor econòmic, social i 
ambiental. 


