
 

 

 

DADES RESIDUS MUNICIPALS 

ANY 2017 
 

 

 

 

 

Gener de 2018 



RESIDUS MUNICIPALS 2017 
 

 

  

 
2015 2016 2017 

% var 
2016-2017 

Paper i cartró 410.098 410.640 439.160 6,49 

Paper comercial 195.600 240.584 212.540 -13,19 

Envasos 355.640 368.420 391.860 5,98 

Vidre 487.830 478.430 505.740 5,40 

Rebuig 5.273.400 5.390.470 5.355.300 -0,66 

Matèria orgànica 1.395.280 1.419.480 1.484.340 4,37 

Total contenidors 
8.117.848 8.308.024 8.388.940 0,96 

Deixalleries 2.267.919 2.444.916 2.396.405 -2,02 

Total residus 10.385.767 10.752.940 10.785.345 0,30 

 

 

 L’any 2017 la recollida selectiva dels 

residus municipals és del 50,30. (*) 

(*) La recollida selectiva que es contempla en aquest 

informe és bruta, per tant, no s’han realitzat les reduccions 

per impropis.  

 L’any 2016 la recollida selectiva va ser 

del 49,87 %.  

 La generació de residus per habitant ha 

augmentat lleugerament i es situa a 

1,45 kg/hab/dia 



LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

El 2017 s’han generat 10.775.477 tones de residus municipals. Respecte l’any 2016, la 

generació total de residus municipals ha augmentat en un 0,21 %, tot i la disminució de la 

població comarcal en un -1,26 %.  

 

 

Evolució generació RM total Conca de Barberà 
 



LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

El rati de generació de residus per persona i dia durant el 2017 ha augmentat lleugerament. 

A 2017 la generació de residus municipals es situa a 1,45 kg/hab/dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest últim any hi ha hagut un lleuger 

augment en la de generació de residus 

per persona i dia a la nostra comarca en 

contra dels dos últims anys, que la 

generació de residus estava 

estabilitzada. 

Evolució del rati de generació per càpita de RM 

*Dada kg/hab/dia Catalunya pendent  de fer-se publica. 



LA RECOLLIDA SELECTIVA 

L’any 2017 a la  Conca de Barberà s’han recollit selectivament 5.420.179 de tones de 

residus. L’índex de recollida selectiva es situa en el 50,30 % del total de residus generats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de la recollida selectiva bruta (%) 

Comparativa amb la mitjana catalana 

*Dada % total Catalunya pendent  de fer-se publica. 



EVOLUCIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fracció de residus recollits 

selectivament a 2017 és 

pràcticament igual que la de 

l’any anterior.  

 



LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA MATÈRIA ORGÀNICA 

La recollida selectiva de matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) 
ha augmentat molt, tenint un percentatge de recuperació del 47,82 %. Durant l’any 2017 
s’han recollit 1.484,3 tones de matèria orgànica en àrees d’aportació, el qual representa un 
augment del 4,37 % respecte l’any anterior.  
 
 

 



LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL PAPER I CARTRÓ 

La recollida selectiva del paper i cartró ha augmentat en un 6,49 % respecte l’any anterior. 

S’han recollit un total de 439,16 tones, i el percentatge de recuperació ha augmentat en un 

en un 47,59%. 

 

 

 



LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL CARTRÓ COMERCIAL 

La recollida selectiva del cartró comercial s’ha reduït de forma molt significativa un 13,19 % 

respecte l’any anterior. S’han recollit un total de 212,54 tones. 

 

 

 



LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL VIDRE 

La quantitat total de vidre recollit l’any 2017 és de 507,74 tones, dada que suposa un 

increment del 5,40%, respecte de l’any anterior, i el percentatge de recuperació augmenta 

al 75,35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL ENVASOS 

La recollida selectiva d’envasos lleugers ha augmentat en un 5,98 % respecte l’any anterior. 

S’han recollit 391,86 tones, obtenint un 24,58 % de percentatge de recuperació.  

 

 

 

Evolució R.S d’Envasos 2004-2017 



SERVEI COMARCAL DE DEIXALLERIES 

El Consell Comarcal disposa d’un servei de 7 deixalleries i de serveis mòbils,  per tal de que tots els 
habitants de la comarca puguin realitzar recollida selectiva dels diferents tipus de residus municipals per als 
quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. Els usuaris totals 
han sigut de 23.009 en totes les deixalleries, hi ha hagut una disminució del 2,16 %, respecte del 2016 amb 
23.517 d’usuaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució entrades anuals usuaris a deixalleries (2008-2017) 

 



USUARIS I ENTRADES A DEIXALLERIES 2017 

DEIXALLERIA MONTBLANC  DEIXALLERIA ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

                                

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Durant l’any 2017 hi ha hagut 11.840 entrades 

de material, això significa que s’han mantingut 

respecte el 2016, ja que el número d’entrades 

durant l’any anterior va ser de 11.853. El total 

d’usuaris ha sigut de 5.776, essent superior 

respecte l’any anterior (2016 -5.566 usuaris). 

Durant l’any 2017 hi ha hagut 9.823 entrades de 

material, això significa que hi ha hagut un 

decrement respecte el 2016 ja que el número 

d’entrades durant l’any anterior va ser de 

10.353. El total d’usuaris ha sigut de 6.435, hi ha 

un decrement respecte l’any anterior (2015 – 

6.984 usuaris). 



DEIXALLERIA STA COLOMA DE QUERALT  DEIXALLERIA SARRAL 

                                

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Durant l’any 2017 hi ha hagut 14.451 entrades 

de material, això significa que hi ha hagut una 

lleuger disminució respecte el 2016 ja que 

durant l’any anterior va ser de 15.779. El total 

d’usuaris ha sigut de 7.701, hi ha hagut un 

increment respecte l’any anterior (2016-7.253 

usuaris). 

Durant l’any 2017 hi ha hagut 3.125 entrades de 

material, això significa que hi ha hagut un fort 

augment respecte el 2015, ja que el número 

d’entrades durant l’any anterior va ser de 2.644. 

El total d’usuaris ha sigut de 1.753, un augment 

considerable respecte l’any anterior (2016-1.510 

usuaris). 



DEIXALLERIA VIMBODÍ I POBLET  DEIXALLERIA BARBERÀ  

                                

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 DEIXALLERIA BARBERÀ  

Durant l’any 2017 hi ha hagut 666 entrades de 

material, això significa que hi ha hagut una 

disminució molt elevada respecte el 2016, ja que 

el número d’entrades durant l’any anterior va ser 

de 1.488. El total d’usuaris ha sigut de 528, per 

tant també s’ha reduït respecte l’any anterior 

(2015-940 usuaris). 

Aquest 2017 hi ha hagut 1.408 entrades de 

material, això significa que s’han reduït respecte 

el 2016, ja que el número d’entrades durant l’any 

anterior va ser de 1.534. El total d’usuaris ha 

sigut de 536, hi ha un petit decrement  respecte 

l’any anterior (2016-589 usuaris).    



DEIXALLERIA VILAVERD 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest 2017 hi ha hagut 542 entrades de 

material, això significa que s’han reduït molt 

respecte el 2016, ja que el número d’entrades 

durant l’any anterior va ser de 956. El total 

d’usuaris ha sigut de 280, hi ha una constància 

en el nombre d’usuaris respecte l’any anterior 

(2016-675 usuaris).    

 



PRODUCCIÓ DEIXALLERIES 

A les deixalleries de la comarca s’han gestionat un total de 2.386,5 tones, un 2,45% menys que l’any 

2016. 

 
TOTAL PRODUCCIÓ DEIXALLERIES 2017 

 

 

Deix. 

Montblanc 

Deix. L'Espluga 

de Francolí 

Deix. Sta.Coloma 

de Queralt 
Deix. Sarral 

Deix. Vímbodí i 

Poblet 

Deix. 

Barberà 

Deix. 

Vilaverd 

Serveis 

mobils 

TOTAL 

 Fluorescents 441 343 208 119 121 26 23 0 1.281,00 

Pneumàtics 4.572,50 4100 3420 0,00 0 0 0 0 12.092,50 

Dissolvents 216 0 20 88 0 0 0 0 324 

Piles 373 276 209 0 0 77 0 0 935 

Electrodomèstics amb CFC 8.682,43 3445,33 2714 1.529,00 554 912,18 603,3 0 18.440,24 

Ferralla electrònica 10.681,86 15438,47 14122 5.456,80 445,00 1.127,00 332 0 47.603,13 

Olis vegetals 1.260,00 1110 40 0 0 300 40 0 2.750,00 

Olis minerals 2.925,00 2065 840 1890 0 640,00 70 0 8.430,00 

Altres residus especials 14.322,00 8.987,00 15287 1.078,00 520 594,00 802 0 41.590,00 

Vidre pla 13.580,00 6040 10540 0 0 0,00 0 0 30.160,00 

Ferralla   26.420,00 33.520,00 25120 10.280,00 1.300,00 5.240,00 0,00 0 101.880,00 

Tèxtil 32.836,00 14.643,84 7.829,74 7.359,00 1666,42 0 364 0 54.832,00 

Fusta 211.460,00 108.760,00 64360 33.100,00 24.080,00 0,00 0 0 441.760,00 

Runes 408.520,00 247.540,00 203.580,00 103.180,00 82.280,00 20.540,00 5.840,00 0 1.071.480,00 

Voluminosos 153.280,00 36.780,00 67.740,00 22.680,00 25.080,00 10.780,00 9.860,00 0 326.200,00 

Jardineria 70.140,00 19100 40.960,00 3.340,00 0 3.800,00 1.020,00 0 138.360,00 

Matalassos  11.720,00 5.040,00 2560 2.260,00 1.900,00 700,00 620 0 24.800,00 

Altres valoritzables 51 2000 80 29,00 0 0 0 0 2.160,00 

TOTAL RESIDUS PER 
DEIXALLERIA 964.120,79 507.945,64 459.629,74 191.220,80 137.850,42 44.736,18 19.574,30 61.460,00 2.386.537,87 



LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

A la Conca de Barberà, hi ha una tendència ha augmentar la recollida selectiva dels residus, 

la fracció resta es redueix respecte l’any 2016 (aquells residus que no es recullen 

selectivament). La recollida selectiva total ha augmentat a 5.420,18 tones un 1,06 % més 

que l’any anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució generació i gestió de Residus Municipals (en tones) 

 



PERCENTATGE ANUAL DE RECOLLIDA SELECTIVA PER MUNICIPI 

En aquesta gràfica es mostren els percentatges de recollida selectiva de tots els municipis, encapçalant la llista Senan, com el municipi 

que més recupera de la comarca.  

 

MITJANA CATALUNYA (2015)  

38,53% 

MITJANA COMARCA ANUAL 

50,30% 


