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Indicador 5.4. 
Destí dels residus 
municipals

Destí dels residus municipals

Resultat: 
Destí dels residus municipals:  
55,7% tractament mecanicobiològic, 
5,5% val. energètica (incineració),  
1% val. energètica (biomassa), 
35,5% valorització material,  
2,6% dipòsit controlat 

Expressa on van els residus municipals recollits (vegeu-ne la definició en l’indicador 5.2.). Es recull la pro-
porció de residus municipals que van als destins següents:
•  Tractament mecanicobiològic: tractament de la fracció resta, on se separen els materials reciclables. 
•  Valorització energètica: residus enviats directament a valoritzar energèticament.
•  Valorització material: inclou el reciclatge de vidre, paper i cartró, envasos lleugers, voluminosos, 

residus dels punts verds i altres recollides específiques; el compostatge de residus orgànics de parcs 
i jardins i de la fracció orgànica recollida selectivament, i, finalment, la fracció orgànica que s’envia a 
tractament mecanicobiològic. 

•  Deposició controlada: residus que s’envien directament a dipòsit controlat. 

Fórmula: 
Pes dels residus segons destí / pes total dels residus municipals

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual 
 

Font: 
Direcció de neteja i recollida de residus de l’Ajuntament de Barcelona
Dades ambientals 2015. Àrea Metropolitana de Barcelona.
Agència de Residus de Catalunya.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020. Departament de 
Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya.

Rellevància internacional:
La Directiva 2008/98/CE sobre residus.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO37120:2014: desenvolupament sostenible de les 
comunitats.
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Resultat

La proporció més gran dels residus municipals 
té com a destí primari els ecoparcs metropolitans 
(56%; 416.860 tones) on se’n porta a terme el trac-
tament mecanicobiològic per augmentar, poste-
riorment, la proporció de residus valoritzats. La 
proporció mínima de residus valoritzats ha estat 
del 41,7% (35,3%, valorització material; 1%, valo-
rització energètica de biomassa, i 5,4%, valoritza-
ció energètica d’incineració), mentre que la pro-
porció dels que han tingut com a destí el dipòsit 
controlat ha estat un mínim del 2,6%. Aquestes 
proporcions poden haver estat superiors perquè 
no inclouen els residus tractats que han sortit de 
les plantes de tractament mecanicobiològic.
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Figura 1. Destí dels residus municipals, 2015. Figura 2. Tipus de tractament de la proporció de resi-
dus valoritzats materialment, 2015.

Dels residus materialment valoritzats, la 
fracció més important correspon a l’orgànica 
que prové del tractament mecanicobiològic 
(41%), seguida del reciclatge de paper i cartró 
(20%) i del reciclatge del vidre (13%) (Figura 2).
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Figura 3. Variació interanual de la proporció de residus valoritzats, 2014-2015. 

Variació interanual

La proporció de residus municipals que 
van directament a dipòsit controlat ha dismi-
nuït (-17,8%) i la de residus valoritzats també 
(-1,4%), que passa del 42,3% al 41,7%. La causa 
d’aquesta disminució del volum de residus va-
loritzats és, principalment, la disminució dels 
residus valoritzats energèticament (-12,9%). La 
proporció de residus valoritzats materialment 
ha augmentat una mica (+0,8%) (Figura 3). 
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Tendència 

El volum i la proporció de residus municipals 
que rep tractament mecanicobiològic (frac-
ció resta) segueix una tendència d’augment, 
mentre que la que té com a destinació final el 
dipòsit controlat disminueix gradualment. A la 
vegada es dóna un lleuger increment de la pro-
porció de residus valoritzats materialment i 
una disminució del volum de residus valoritzats 
energèticament. 

Figura 4. Tendència en el destí dels residus, 2012-2015.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dipòsit controlat 41.292 29.114 23.527

Tractament mecànicobiològic resta 370.232 401.900 403.188

Valorització energètica 61.189 35.962 53.527

Valorització material 274.235 257.185 259.318

% valorització material 36,71% 35,51% 35,06%
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A l’hora d’interpretar les dades de valo-
rització i deposició controlada s’ha de tenir 
en compte que aquestes proporcions po-
drien ser superiors, ja que no comptabilitza 
la quantitat de residus resultants del tracta-
ment mecanicobiològic, que manté una ten-
dència d’increment. 
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Per saber-ne més:

A Barcelona: Programa metropolità de gestió 
de residus municipals (PMGRM). Àrea Metro-
politana de Barcelona.

A Catalunya: Programa general de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRE-
CAT20), 2013-2020. Departament de Territori i 
Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya.

Reptes i oportunitats

L’augment constant de la fracció de residus 
recollits no selectivament (fracció resta) inci-
deix directament en l’augment dels residus que 
reben tractament mecanicobiològic. Aquest in-
crement planteja la necessitat de millorar, en 
primera instància, la recollida selectiva dels 
residus i específicament de la fracció orgànica 
que constitueix una part important de la frac-
ció resta. D’altra banda, la millora de l’eficiència 
del tractament mecanicobiològic pot contribuir 
a fer disminuir la proporció de residus que van 
al dipòsit controlat com a destinació final i fer 
augmentar la proporció de residus valoritzats 
(materialment i energèticament). 

D’altra banda, el creixement de la propor-
ció de residus valoritzats energèticament mi-
tjançant incineració planteja el repte de millorar 
la separació en origen dels residus, la recollida 
selectiva i l’eficiència del tractament mecani-
cobiològic per garantir que només es valoritza 
energèticament aquella fracció dels residus no 
reciclable. 

D’aquesta manera, la proporció de residus 
que hauria de rebre aquest tractament hauria 
de ser molt petita i potenciar-se la valorització 
energètica dels residus de biomassa originats 
en el manteniment dels parcs i jardins.

L’anàlisi del flux dels residus en les fases de 
tractament i abocament planteja la necessi-
tat de processos de coordinació entre el conjunt 
d’agents implicats en aquest cicle per dotar-se de 
les eines necessàries de gestió de la informació.

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

