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Alt Penedès, AMB, Baix Llobregat, Garraf, 
Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental



GENERACIÓ RESIDUS MUNICIPALS

• L’any 2017 en el conjunt de les Comarques de Barcel ona es van 
generar 2.335.563 t de residus municipals.

• La generació per càpita s’ha situat en 1,26 kg/hab. /dia.

• Aquesta xifra es situa per sota de la mitjana de Ca talunya que és 
d’1,40 kg/hab./dia

• Es pot afirmar que la generació total de residus mu nicipals ha 
augmentat un 2,51 % respecte l’any 2016, quan es va n generar 
2.278.444 t, o 1,24 kg/hab./dia. 



GENERACIÓ RESIDUS MUNICIPALS

• La comarca que genera 
més residus per càpita és el 
Garraf, amb un rati d’1,65 
kg/hab./dia , o 602,19 
kg/hab./any. 

• Tres comarques (el Garraf, 
el Maresme i l’Alt Penedès) 
superen la generació 
mitjana de Catalunya (1,40 
kg/hab./dia o 509,43 
kg/hab./any).

• La comarca que genera 
menys residus per càpita 
és el Vallès Occidental, 
amb 1,12 kg/hab./dia, o 
410,24 kg/hab./any .



Recollida selectiva neta de residus 
municipals

• La recollida selectiva neta representa els residus municipals 
recollits selectivament sense considerar els improp is presents a 
cada fracció objecte de recollida. 

• El 2017 el percentatge de la recollida selectiva ne ta de residus 
municipals a les Comarques de Barcelona s’ha situat  en el    
28,69 %.

• El percentatge de la recollida selectiva neta calcu lada per a tota 
Catalunya és del 32,00 % sobre els residus municipa ls generats. 



Recollida selectiva neta de residus 
municipals

• La comarca amb el percentatge 
més alt de recollida selectiva neta 
és el Maresme, que ha assolit el 
34,68 %.

• La comarca amb el percentatge 
més baix de recollida selectiva 
neta és el Garraf, amb el 25,40 %

• Tres comarques superen la 
mitjana de Catalunya de recollida 
selectiva neta que es situa en 
32,00 %, i que són el Maresme, 
l’Alt Penedès i el Baix Llobregat.



Recollida selectiva neta de la fracció 
orgànica

• La comarca amb l´índex més alt de 
recollida selectiva neta (RSN) de la 
fracció orgànica + Autocompostatge
és el Maresme, que ha assolit una 
recollida de 68,60 kg/hab./any.

• La comarca amb el menor rati de 
recollida selectiva neta és el Garraf, 
amb 29,39 kg/hab./any.

• Tres comarques, el Maresme, l’Alt 
Penedès i el Vallès Oriental superen 
la mitjana de RSN de la fracció 
orgànica + Autocompostatge, que se 
situa en 45,05 kg/hab./any.



Recollida selectiva neta de paper i 
cartró

• La comarca amb l’índex més alt de 
recollida selectiva neta (RSN) de paper i 
cartró és el Garraf, que ha assolit un rati 
de 22,30 kg/hab./any.

• La comarca amb l’índex més baix de 
recollida selectiva neta de paper i cartró 
és el Vallès Oriental, amb 15,91
kg/hab./any.

• A totes les comarques la recollida de 
paper i cartró neta, ha augmentat 
lleugerament respecte a l’any 2016 a 
excepció de l’AMB i el Garraf on a 
disminuït.

• Cap comarca supera la mitjana de RSN 
de paper i cartró de Catalunya, que se 
situa en 36,83 kg/hab./any.



Recollida selectiva neta de vidre

• La comarca amb l’índex més alt de 
recollida selectiva neta (RSN) de vidre és 
l’Alt Penedès, que ha recollit 29,78 
kg/hab./any.

• La comarca amb l’índex més baix de 
recollida selectiva neta de vidre és el Vallès 
Occidental amb 16,16 kg/hab./any. 

• Tres comarques, l’Alt Penedès, el Garraf i 
el Maresme superen la mitjana de RSN de 
vidre de Catalunya, que se situa en 23,70 
kg/hab./any.



Recollida selectiva neta d’envasos 
lleugers

• La comarca amb l’índex més alt de 
recollida selectiva neta (RSN) d’envasos 
lleugers és l’Alt Penedès, que ha recollit 
15,75 kg/hab./any.

• La comarca amb l’índex més baix de 
recollida selectiva neta d’envasos 
lleugers és AMB amb 10,06 kg/hab./any.

• Tres comarques, l’Alt Penedès, el Baix 
Llobregat i el Maresme superen la 
mitjana de RSN d’envasos lleugers de 
Catalunya, que es situa a 13,45 
kg/hab./any.



Millors resultats a les Comarques de 
Barcelona



Millors resultats de RS neta a la Regió 
Metropolitana

La comarca amb el percentatge més alt de recollida selectiva neta és el 
Maresme , que ha assolit el 34,68 %.

Municipis amb el percentatge més alt de RS neta a la Regió Metropolitana
Municipis rurals: menys de 1.000 habitants

Municipi
Població 

2017
Recollida selectiva 

neta en %
TAGAMANENT 326 58,84

FOGARS DE MONTCLÚS 458 49,01

CAMPINS 498 46,12

ÒRRIUS 694 46,12

RELLINARS 735 45,60

Municipis semirurals: entre 1.000 i 5.000 habitants

Municipi
Població 

2017
Recollida selectiva 

neta en %

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 2.648 79,60

AIGUAFREDA 2.514 65,65

COLLBATÓ 4.394 64,39

MARTORELLES 4.742 61,16

SANT QUINTÍ DE MEDIONA 2.170 58,45

Municipis semiurbans: entre 5.000 i 15.000 habitant s

Municipi
Població 

2017
Recollida selectiva 

neta en %
MATADEPERA 9.186 74,60

ARGENTONA 12.133 69,58

SANT ANTONI DE VILAMAJOR 6.005 65,49

SANT SADURNÍ D'ANOIA 12.749 62,37

TIANA 8.645 60,15

Municipis urbans: entre 15.000 i 60.000 habitants

Municipi
Població 

2017
Recollida selectiva 

neta en %
CALELLA 18.481 45,68

SANT JUST DESVERN 17.201 45,06

VILASSAR DE MAR 20.636 40,85

CALDES DE MONTBUI 17.187 40,35

ARENYS DE MAR 15.368 39,67



Ciutats: més de 60.000 habitants

Municipi Població 2017
Recollida selectiva neta en 

%
SANT CUGAT DEL VALLÈS 89.516 37,26

BARCELONA 1.620.809 29,88

TERRASSA 216.428 28,73

RUBÍ 75.568 27,98

PRAT DE LLOBREGAT 63.897 27,97

Millors resultats de RS neta a la Regió 
Metropolitana



Millors resultats de RS neta per municipis de 
les comarques de la Regió Metropolitana

Alt Penedès

Municipi Població 2017
Recollida 

selectiva neta en 
%

SANT SADURNÍ D'ANOIA 12.749 62,37

SANT QUINTÍ DE MEDIONA 2.170 58,45

TORRELAVIT 1.400 44,02

VILOBÍ DEL PENEDÈS 1.094 40,95

SUBIRATS 3.013 39,46

Àrea Metropolitana de Barcelona

Municipi Població 2017
Recollida selectiva 

neta en %

TIANA 8.645 60,15

TORRELLES DE LLOBREGAT 5.950 50,80

CASTELLBISBAL 12.297 48,86

SANT JUST DESVERN 17.201 45,06

BEGUES 6.830 43,66

Baix Llobregat

Municipi Població 2017
Recollida 

selectiva neta en 
%

COLLBATÓ 4.394 64,39

MARTORELL 27.681 36,32

ESPARREGUERA 21.889 35,36

VALLIRANA 14.784 32,42

SANT ESTEVE SESROVIRES 7.670 32,00

Garraf

Municipi Població 2017
Recollida selectiva 

neta en %

SANT PERE DE RIBES 30.142 31,43

VILANOVA I LA GELTRÚ 66.077 25,40

CANYELLES 4.388 25,02

OLIVELLA 3.655 25,00

SITGES 28.527 22,70



Millors resultats de RS neta per municipis de 
les comarques de la Regió Metropolitana

Maresme

Municipi Població 2017
Recollida selectiva 

neta en %

ARGENTONA 12.133 69,58

CABRILS 7.296 53,04

CANET DE MAR 14.423 50,51

VILASSAR DE DALT 8.961 48,70

SANT VICENÇ DE MONTALT 6.272 48,64

Vallès Occidental

Municipi Població 2017
Recollida selectiva 

neta en %

MATADEPERA 9.186 74,60

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 14.626 59,76

RELLINARS 735 45,60

ULLASTRELL 2.054 35,98

VACARISSES 6.328 35,97

Vallès Oriental

Municipi Població 2017
Recollida selectiva 

neta en %

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 2.648 79,60

AIGUAFREDA 2.514 65,65

SANT ANTONI DE VILAMAJOR 6.005 65,49

MARTORELLES 4.742 61,16

TAGAMANENT 326 58,84



Reptes que marca Europa



• EUROPA
– Paquet d’Economia Circular
– Advertiment a l’Estat Espanyol (Early Warning Report)
– Noves Directives Europees de Residus

• Directiva Marc de Residus
• Directiva d’envasos i residus d’envasos
• Directiva d’abocadors
• Directiva de VFU, Piles i Bateries, RAEE

– Proposta de Directiva de la reducció de l’impacte de 
determinats productes plàstics d’un sol ús en el medi 
ambient

El nou marc jurídic europeu
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• Objectiu de “ Reciclatge ” ( Recollida Selectiva )
– 55 % el 2025
– 60 % el 2030
– 65 % el 2035

• Obligació de recollida selectiva de biorresidus (abans
de 31 de desembre de 2023)

• Obligació de recollida selectiva de residus perillosos i
residus tèxtils (1 de gener de 2025)

• Únicament els biorresidus recollits selectivament
computaran com a reciclatge

• El bioestabilitzat deixa de computar a efectes de
reciclatge a partir del 1 de gener de 2027

• Limitar l’any 2035 a un màxim del 10% la quantitat de
residus generats destinats a l’abocador

Què ens diu Europa? Quins són els 
propers objectius vinculants?

Com a mínim, per assolir aquests 
índexs de reciclatge, caldria assolir 
entre 5-10 punts més de recollida 

selectiva (60%-75%) 

Consens del 
TrÍlogue
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La fiscalitat (cànon) sobre 
l’abocador continuarà creixent

Consens entre associacions ACM, FMC, AMB i l’ARC pe r 
augmentar el Cànon d’abocador prop de 50 €/t i el 

d’incineradora prop de 25 €/T l’any 2020.
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Parlament de 
Catalunya 

22 Març 2017



Balanç

• Els resultats a les Comarques de Barcelona han 
millorat, com s’ha notat a nivell de Catalunya, on la 
recollida selectiva ha experimentat el creixement m és 
important dels darrers cinc anys.

• No obstant, no ens podem aturar ja que Europa marca  
reptes importants, als quals els municipis hauran d e 
fer front els propers anys i molt especialment les 
ciutats grans, on els nivells encara tenen un 
recorregut ampli de millora.


