
Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2015

69

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 5: Ús racional dels recursos

5

Indicador 5.2. 
Generació de residus 
municipals

Residus municipals generats per persona i dia

Resultat: 
1,28 kg / h. per dia

Expressa la quantitat de residus municipals generats en relació amb la població de la ciutat. Es consi-
deren residus municipals generats als domicilis particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, i 
també els que no tenen la consideració de residus especials i que per la seva naturalesa o composició 
es poden assimilar als que es produeixen en aquests llocs o activitats. També tenen la consideració de 
residus municipals els que provenen de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives 
i platges, els animals domèstics morts, els mobles, els estris i els vehicles abandonats, els residus i els 
enderrocs procedents d’obres menors i de reparacions domiciliàries.

Fórmula: 
(Pes total de residus municipals generats / població total) / 365 dies

Unitat:
kg / h. per dia

Periodicitat: 
Anual 
 

Font: 
Direcció de Neteja i Recollida de Residus. Ajuntament de Barcelona.
Dades ambientals 2015. Àrea Metropolitana de Barcelona.
Agència de Residus de Catalunya.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Pla de prevenció de residus de Barcelona, 2012-2020.

Rellevància internacional:
La Directiva 2008/98/CE sobre residus.
Indicadors comuns europeus de sostenibilitat local.
Organització Mundial de la Salut. Indicadors de salut de les ciutats sostenibles.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO37120:2014: desenvolupament sostenible de les 
comunitats.



Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2015

70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objectiu 5: Ús racional dels recursos

5

Resultat

El volum de residus municipals generats 
l’any 2015 ha estat de 748.672,54 tones, que 
correspon a un volum d’1,28 kg per habitant 
i per dia. L’origen dels residus és principal-
ment la generació domiciliària (77%) segui-
da de la comercial (8%) (Figura 1). 77%

529.223,15 t 

8%
853.601,48 t

2%
13.459,8 t

2%
14.948,16 t

4%
29.352,57 t 7%

50.280,48 t

Domiciliària
Comercial
Mercats

Punts Verds
Voluminosos
Altres recollides*

Figura 1. Origen dels residus municipals generats, 2015.

Nota: *No inclou els residus de la neteja viària. Inclou els 
residus de Mercabarna, les recollides privades, altres 
recollides de parcs i jardins i la recollida d’animals morts.

Per
habitant
i per dia

Total Domiciliària Comercial

Mercats Punts
Verds

Voluminosos Altres
recollides*

1,2% 1,3% 1,5%

0,5%

-2,9%

-4,2%

5,0% 4,9%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

Figura 2. Variació interanual dels residus municipals generats, 
2014-2015.

Variació interanual

La quantitat de residus municipals ge-
nerats per habitant i per dia ha augmentat 
(+1,16%) i ha passat d’1,26 a 1,28 kg/h. per dia. 

La quantitat global de residus munici-
pals generats pel conjunt de la població de 
la ciutat també s’ha incrementat (+1,30%), 
i ha passat de 739.061 a 748.672 tones. Els 
residus que més han augmentat han es-
tat els voluminosos i els corresponents a 
la categoria d’“Altres recollides”, en la qual 
s’inclouen els provinents de Mercabarna, 
recollides privades, altres recollides de 
parcs i jardins (Figura 3). Els residus que es 
recullen als punts verds i als mercats han 
disminuït (-4,22% i -2,92%, respectivament).
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Figura 3. Tendència de la generació de residus municipals, 2001-2015.

Valor objectiu PPRB 2012-2020: 1,38 kg/h. dia

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Per habitant i per dia 1,41 1,40 1,49 1,52 1,52 1,50 1,54 1,52 1,46 1,43 1,36 1,27 1,24 1,26
Renda familiar disponible 13,80 14,20 14,80 16,10 17,20 17,90 18,70 19,80 19,90 19,30 19,10 18,90 18,80 19,30
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La generació de residus municipals per habi-
tant i dia ha augmentat l’any 2015 per segon any 
consecutiu (Figura 4) a la vegada que la renda 
familiar disponible s’estabilitza. El manteniment 
de la capacitat de despesa de les llars continua 
afavorint el consum i la generació consegüent de 
residus municipals per habitant. L’augment del 
nombre de turistes que visiten la ciutat també ha 
contribuït a l’augment dels residus municipals 
generats. Si bé el valor assolit l’any 2015 conti-
nua complint el valor objectiu establert pel Pla 

de prevenció de residus de Barcelona 2012-
2020 (d’1,38 kg/h. per dia), la possible tendèn-
cia futura de creixement faria que es pogués 
sobrepassar el valor de referència. Aquest es-
cenari d’augment dels residus municipals per 
habitant i dia sembla plausible si analitzem 
les dades de generació de residus en anys an-
teriors en els quals la capacitat de consum de 
les llars ha estat semblant a l’actual. És el cas 
dels anys 2010 i 2011. 
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Reptes i oportunitats

La tendència recent d’increment dels residus 
generats per habitant a la ciutat resulta paral·lela 
a la millora de la capacitat econòmica de les llars 
en el mateix període. El comportament dels dos 
indicadors entre els anys 2007 i 2012 fa pensar 
que és possible incidir en els patrons de consum 
de la població i dels agents econòmics per dis-
minuir la quantitat de residus generats per ha-
bitant i per dia a través del foment d’un consum 
més responsable i de proximitat. 

El Pla de prevenció de residus de Barce-
lona (2012-2020) segueix constituint el marc 
d’acció per assolir una desmaterialització de 
l’economia domèstica. D’una banda, la trans-
formació dels hàbits de consum de la població 
a través d’accions de sensibilització i de difusió 
de bones pràctiques esdevé clau. La realització 
de programes i projectes de prevenció de resi-
dus a les escoles (per exemple, les activitats 
“Ens ho mengem tot”, i els plans de prevenció 
de residus en escoles en el marc del programa 
“Escoles + Sostenibles”) continua generant 
oportunitats per impulsar el canvi d’hàbits ne-
cessari a les llars. També destaquen activitats 
de comunicació a la ciutadania com ara la re-
alització de l’exposició “On van els meus resi-
dus?”. D’altra banda, s’han ampliat els àmbits 
d’actuació del Pla de prevenció de residus in-
corporant-hi altres sectors (per exemple, fires 
i congressos i sector tèxtil) i s’han consolidat 
les accions de reutilització als punts verds de la 
ciutat a través d’entitats socials.

Per saber-ne més:

A Barcelona: Pla de prevenció de residus mu-
nicipals de Barcelona 2012-2020. Ajuntament 
de Barcelona.

Programa metropolità de gestió de residus 
municipals (PMGRM). Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

A Catalunya: Programa general de prevenció 
i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20), 2013-2020. Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat - Agència de Residus de 
Catalunya.

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Neteja_i_Gestio_de_Residus/Documents/Fitxers/pla_prevencioresidus.pdf
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Neteja_i_Gestio_de_Residus/Documents/Fitxers/pla_prevencioresidus.pdf
http://www3.amb.cat/ema/docum/CAPITOLS_PMGRM_09-16.pdf
http://www3.amb.cat/ema/docum/CAPITOLS_PMGRM_09-16.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%2520dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%2520dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%2520dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf

