
 

 

 

DADES RESIDUS MUNICIPALS 

ANY 2020 
 

 

 

 

 

Gener de 2021 



RESIDUS MUNICIPALS 2020 
 

  

 
2018 2019 2020 

% var 
2019-2020 

Paper i cartró 458.310 479.864 489.100 + 1,92 

Paper comercial 234.960 217.640 282.500  + 29,80 

Envasos 444.060 494.540 607.880  + 22,92 

Vidre 511.440 554.396 545.020 - 1,69 

Rebuig 5.370.695 4.975.400 4.228.540 - 15,01 

Matèria orgànica 1.557.680 1.640.660 1.833.470 + 11,75 

Total contenidors 8.577.145 8.362.500 7.986.510 - 4,50 

Deixalleries 2.261.573 2.113.274 2.798.611 + 32,43 

Total residus 
10.837.874 10.475.774 10.785.121 + 2,95 

 

 

 

• L’any 2020 la recollida selectiva dels 

residus municipals és del 60,80 %. 

(*) La recollida selectiva que es contempla en aquest informe és 

bruta, per tant, no s’han realitzat les reduccions per impropis.  

• L’any 2019 la recollida selectiva va ser 

del 52,51 %.  

• La generació de residus per habitant ha 

augmentat lleugerament i es situa a 

1,47 kg/hab/dia 



LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

El 2020 s’han generat 10.785,1 tones de residus municipals. Respecte l’any 2019, la 

generació total de residus municipals ha augmentat en un 2,95 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

El rati de generació de residus per persona i dia durant el 2020 ha augmentat. La generació 

de residus municipals es situa a 1,47 kg/hab/dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dada kg/hab/dia Catalunya 2019 pendent  de fer-se publica. 

EVOLUCIÓ RATI DE GENERACIÓ PER CÀPITA DE RM 



LA RECOLLIDA SELECTIVA 

L’any 2020 a la  Conca de Barberà s’han recollit selectivament 6.556,58 de tones de residus. 

L’índex de recollida selectiva es situa en el 60,80 % del total de residus generats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA (%) 

COMPARATIVA AMB LA MITJANA CATALANA 



EVOLUCIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fracció de residus recollits 

selectivament a 2020 mostra la 

reducció del rebuig, que ja porta 4 

anys seguits representant un 

percentatge més baix del total de 

residus gestionats.  



 

LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA MATÈRIA ORGÀNICA 

La recollida selectiva de matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) 
ha seguit augmentant, tenint un percentatge de recuperació del 60,86 %. Durant l’any 
2020 s’han recollit 1.833,5 tones de matèria orgànica en àrees d’aportació, el qual 
representa un augment del 11,75 % respecte l’any anterior.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL PAPER I CARTRÓ 

La recollida selectiva del paper i cartró ha augmentat en un 1,92 % respecte l’any anterior. 

S’han recollit un total de 489,86 tones, i el percentatge de recuperació és del 53,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL CARTRÓ COMERCIAL 

La recollida selectiva del cartró comercial ha augmentat en un 29,8% respecte l’any 

anterior. S’han recollit un total de 282,5 tones, i el percentatge de recuperació ha 

augmentat en un en un 79,5%. 

 



LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL VIDRE 

La quantitat total de vidre recollit l’any 2020 és de 545,02 tones, dada que suposa un 

decrement del 1,69%, respecte de l’any anterior, i el percentatge de recuperació es situa en 

un 87,64%. 

 



LA RECOLLIDA SELECTIVA DEL ENVASOS 

La recollida selectiva d’envasos lleugers ha augmentat en un 22,92 % respecte l’any 

anterior. S’han recollit 607,88 tones, obtenint un 80,07 % de percentatge de recuperació.  

 

 

 

Evolució R.S Envasos 2004 - 2020 



SERVEI COMARCAL DE DEIXALLERIES 

El Consell Comarcal disposa d'un servei de 7 deixalleries i de serveis mòbils, per tal 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 24.064 en totes les 
deixalleries, és a dir, s'ha produït un decrement del 4,64 %, respecte del 2018 amb 25.237 d'usuaris. Aquest 
decrement va relacionat en el tancament de les deixalleries durant el mes d'abril i de març, i també que es va tancar 
la deixalleria de Vilaverd el mes de juny. 

 



USUARIS I ENTRADES A DEIXALLERIES 2020 

DEIXALLERIA MONTBLANC  DEIXALLERIA ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

                                

 

 

 

 

 

Durant l’any 2020 hi ha hagut 14.968 entrades de material, 

això significa un augment respecte al 2019, ja que el nombre 

d’entrades durant l’any anterior va ser de 11.255. El total 

d’usuaris ha sigut de 6.937, essent superior respecte l’any 

anterior (2019 -5.771 usuaris). Tot i tancar durant l’estat 

d’alarma, el canvi de model de recollida del municipi i el canvi 

d’operari, i per tant, la manera de prendre les dades, s’ha 

produït un augment, ja sigui d’entrades com d’usuaris. 

Durant l’any 2020 hi ha hagut 11.243 entrades de material, 

significant un augment respecte el 2019 ja que el número 

d’entrades durant l’any anterior va ser de 9.860. El total 

d’usuaris ha sigut de 6.340, és a dir, s’han produït un petit 

decrement d’entrades respecte l’any anterior (2019 – 6.682 

usuaris). Tot i tancar durant l’estat d’alarma, el canvi de model 

de recollida del municipi i el canvi d’operari, i per tant, la 

manera de prendre les dades, s’ha produït un augment en les 

entrades de material. 



DEIXALLERIA DE SANTA COLOMA  DEIXALLERIA DE SARRAL 

                                

 

 

 

 

 

 

Durant l’any 2020 hi ha hagut 17.196 entrades de 

material, això significa que hi ha hagut un decrement 

respecte al 2019, ja que durant l’any anterior va ser 

de 17.899. El total d’usuaris ha sigut de 7.516, hi ha 

hagut un decrement respecte a l’any anterior (2019-

8.641 usuaris). Cal tenir en compte que la deixalleria 

ha estat tancada durant l’estat d’alarma. 

Durant l’any 2019 hi ha hagut 3.103 entrades de material, això 

significa un decrement respecte al 2019, ja que el nombre 

d’entrades durant l’any anterior va ser de 4.467. El total 

d’usuaris ha sigut de 2.571, és a dir, s’ha mantingut bastant 

constant respecte l’any anterior (2019-2.388 usuaris). Cal tenir 

en compte que la deixalleria ha estat tancada durant l’estat 

d’alarma. L’augment va relacionat amb el canvi de model  de 

recollida del municipi. 



 

 DEIXALLERIA VIMBODÍ I POBLET  DEIXALLERIA BARBERÀ  

                                

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Aquest 2020 hi ha hagut 1.952 entrades de 

material. Comparat amb l’any anterior, on hi 

va haver 1.781 entrades, s’ha produït una 

disminució d’aquestes. El total d’usuaris ha 

sigut de 782, és a dir, s’ha produït un augment 

respecte l’any anterior (2019-604 usuaris).    

Durant l’any 2020 hi ha hagut 2.913 entrades de 

material, és a dir, s’ha produït un augment d’entrades 

respecte a l’any anterior, les quals van ser de 1.258. 

El total d’usuaris ha sigut de 2.575, per tant també ha 

augmentat respecte a l’any anterior (2019-605 

usuaris). Aquest augment està relacionat amb el 

canvi d’operari de la deixalleria i en la pressa de 

dades. 



DEIXALLERIA VILAVERD 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest 2020 hi ha hagut 203 entrades de material, això significa 

un decrement respecte al 2019, ja que el nombre d'entrades 

durant l'any anterior va ser de 669. El total d'usuaris ha sigut de 

298. En aquest cas, també es produeix un decrement respecte a 

l'any anterior (2019-546 usuaris). Aquests decrements són el 

resultat del tancament de la deixalleria des del mes de juny. 



PRODUCCIÓ DEIXALLERIES 

A les deixalleries de la comarca s’han gestionat un total de 2.798,61 tones, un 32,43% més que l’any 2019. 

TOTAL 2020 

 

Deix. 
Montblanc 

Deix. 
L'Espluga 

de Francolí 

Deix. 
Sta.Coloma 
de Queralt 

Deix. Sarral 
Deix. 

Vímbodí i 
Poblet 

Deix. 
Barberà 

Deix. 
Vilaverd 

serveis 
mòbils TOTAL 

Tèxtil 30.691 16.599 11.798 5.257 4.949 0 0 0 69.295 

Voluminosos 258.920 58.170 98.760 47.016 33.260 21.400 22.680 34.140 574.346 

Fusta 266.560 69.540 73.940 35.264 55.030 0 0 0 500.334 

Runa 374.500 122.280 143.880 114.860 74.020 50.780 20.220 0 900.540 

Plàstic industrial 0 760 0 0 0 0 0 0 760 

Ferralla i metalls 28.780 30.780 31.440 14.800 840 3.680 0 0 110.320 

Poda 81.740 24.540 64.780 12.600 0 960 1.460 242.540 428.620 

Matalassos 13.000 5.580 5.220 3.480 1.560 1.740 920 0 31.500 

Vidre pla 12.920 11.420 9.920 0 440 0 0 0 34.700 

Aparells amb HFC (200123) 8.297 5.147 4.798 5.079 1.359 990 0 0 25.671 

Equips elèctrics subs perilloses (200135) 0 0 820 0 0 0 0 0 820 

Altres equips elèctrics (200136) 570 0 0 0 0 0 0 0 570 

Monitors/ TV 12.846 8.793 5.359 2.855 1.399 950 0 0 32.202 

Fluorescents i bombetes 614 400 223 96 278 19 0 0 1.630 

Grans electrodomèstics 1.208 5.232 4.844 1.320 0 0 0 0 12.604 

Resta de RAEES petits 1.780 2.396 6.921 984 340 200 0 0 12.621 

Aparells TIC 1.140 1.117 3.123 0 290 0 0 0 5.670 

Pneumàtics 6.568 2.834 1.350 0 0 900 0 0 11.652 

Oli vegetal 1.600 320 1.440 620 0 0 0 0 3.980 

Oli mineral 2.430 0 1.350 0 810 900 0 0 5.490 

Especials 13.640 6.600 9.644 1.610 760 850 0 0 33.104 

Tòners 174 76 165 36 39 8 0 0 498 

Piles 307 178 365 0 131 117 0 0 1.098 

Altres 20 0 116 0 0 450 0 0 586 

TOTAL 1.118.306 372.763 480.256 245.877 175.505 83.944 45.280 276.680 2.798.611 

 



LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

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

la fracció resta ha disminuït respecte l’any 2019 (aquells residus que no es recullen 

selectivament).  

 



PERCENTATGE ANUAL DE RECOLLIDA SELECTIVA PER MUNICIPI 

En aquesta gràfica es mostren els percentatges de recollida selectiva de tots els municipis, encapçalant la llista Rocafort de Queralt, com 

el municipi que més recupera de la comarca.  

 

Mitjana catalana – 42,10% Mitjana comarcal – 60,80% 


