
Generació de residus domèstics a 
Catalunya

Des de l’any 2008 fins al 2013, coincidint amb la crisi
econòmica, s’observa una clara tendència a la disminució

dels residus produïts per càpita, assolint una reducció
del22% respecte el valor màxim de generació (any 2004). 

.



Què és un residu?

• Allò que resta d’un tot després de sostreure’n
una o més parts…

• Podriem dir que és tot allò que va a parar al 
contenidor

• A la natura no hi ha residus, tot es recicla, tot
forma part d’un circuit circular (economia
circular)

• Un cop hem tret els residus de casa podem
oblidar-nos del problema



Què és un residu?
• Qui és el responsable, qui el compra o qui el fabrica? O 

l’administració que  permet la seva entrada al mercat?
• Per què comprem residus i deprés paguem impostos

per tal que es recullin i  gestionin, en el millor dels
casos, el seu reciclatge però el molt sovint acaba a 
abocador o a incinerdora, o s’exporti a països pobres.

• Les empreses externalitzen els costos de la gestió dels
seus envasos.  I la humanitat com a conjunt traspassa
els seus efectes negatius al medi ambient. 

• Per què Ecoembes s’oposa frontalment al sistema de 
posar una fiança per incentivar el retorn dels envasos, 
que tan bé funciona a Alemanya?



Classificació dels residus

• Envasos lleugers (groc): envasos de plàstic, 
safates de porexpàn, llaunes, tetrabrics, paper
d’alumini

• Paper (blau): paper i cartró
• Vidre (verd): envasos de vidre
• Orgànica (marró): matèria orgànica
• Rebuig o resta: tot allò que no es pot reciclar



Deixalleria

• Electrodomèstics
• Fusta
• Roba, sabates i bolsos
• Runa 
• Vidre pla
• Neumàtics
• Ferralla
• Especials: pintures, oli cuina, oli motor, bateries

cotxe, piles, bombetes i fluorescents, 
medicaments, radiografies…



La generació de residus a Catalunya



La generació de residus a Catalunya

La desproporció aclaparadora de la fracció rebuig indica que el sistema actual de 
recollida de residus no funciona, mentre llençar els residus al contenidor es faci
anònimament, no es pot aconseguir que tothom faci l’esforç de reciclar. El sistema 
porta a porta aconsegueix reduir la fracció resta al 10%. 



Què fer amb la fracció rebuig o resta?

Abocador de Solius Incineradora de Campdorà



Què fer amb la fracció rebuig o 
resta?

Per què el contenidor de rebuig és el 
més gran de tots? Si  representa entorn

d’un 10% de la residus que generem.



Què fer amb la fracció rebuig o resta?

Equip d’autòpsia de les 
bosses de rebuig

• La fracció rebuig és la 
més abundant en la 
recollida selectiva i és
perquè molta gent no 
fa la separació per 
tiplogia de residu i 
barreja la matèria
orgànica amb la resta 
de fraccions, que 
queden contaminades i 
no es poden separar ni 
reciclar després



Recollida selectiva
• la qualitat de la recollida selectiva 

per aquestes dues
• fraccions està molt lluny de ser 

l’òptima. En la fracció orgànica el 
nivell d’impropis durant

• els darrers 10 anys ha estat superior 
al 10%, assolint el seu màxim el 2012 
amb nivells

• de gairebé el 15%. En els envasos la 
situació encara és més preocupant, 
perquè es situa

• al voltant del 30%. Si descomptem
aquests impropis s’observa que en els
darrers anys, la

• recollida selectiva neta se situa entre 
el 35% i el 37%



Bolquers 1 sol ús
En els darrers 10 anys la generació de residus de bolquers no ha baixat de les 

60.000 tones anuals, quantitat de residus que any rere any són abocats o 
incinerats

La generació de fracció resta per habitant l’any 2017 va ser 
un 40% inferior a la generació quehi va haver l’any 2000. 
Aquesta disminució es va anar reduint de forma progressiva
fins a l’any2012. A partir d’aleshores, la generació d’aquesta
fracció per càpita s’ha mantingut constant al voltant dels 300 
kg per habitant, 



Bolquers de roba



CÀPSULES DE CAFÈ
el format de cafè en càpsules ja representa el 15% del cafè consumit a 

Catalunya, quan el 2004 només representava un 2%.
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Compra d’aigua envasada



Compra d’aigua envasada



Bosses de plàstic d’un sol ús.

El consum de bosses de plàstic a Catalunya ha disminuït un 35% entre els anys 2007 i 
2016.
L’any 2007 es va regular el pagament de les bosses de plàstic en els supermercats i el 
seu consum va disminuir dràsticament fins a l’any 2011. El consum de bosses per 
habitant l’any2016 ha estat de 204 bosses per persona



Compra a granel



Higiene femenina



sabons
El sabó de pastilla pot substituir tots els sabons líquids que tenim al bany., 
no requereixen envàs i el podem fer a casa. L’alternativa de la compra a 
granel, portant l’envàs buit també és una possibilitat prou sostenible.



PERQUÈ COMPREM UN RESIDU QUE 
NINGÚ POT RECICLAR: EL TETRABRIC



CAL COMPRAR AMB TETRABRIC?

• Alternatives:
• Llet: a granel o en envàs de vidre (retornable)
• Sucs de fruit: fet a casa o en envàs de vidre
• Begudes vegetals, brous: fets a casa



Productes de neteja naturals

• Productes que tenim a casa, tenen un impacte 
ambiental nul i un baix cost, com el vinagre, la 
llimona, el bicarbonat sòdic



I per anar a comprar?



La matèria orgànica (Form)

• La matèria orgànica és en pes el residu més
important de l’ambit domèstic. 

• També és el que més inconvenients presenta al 
sistema de recollida: genera pudors, lixiviats, 
embruta els contenidors, atrau rossegadors i 
insectes. 

• Per sort també és el que pot ser autogestionat
més fàcilment.

• Especialment a l’entorn rural, on hi ha una llarga
tradició de reutilització
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