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MET
TODOLOG
GIA D’OBT
TENCIÓ D
DE LES DA
ADES ESTADÍSTIQ
QUES DE RESIDUS
S
MUN
NICIPALS A CATAL
LUNYA

ENCIÓ DE LA
L INFORMA
ACIÓ:
OBTE
ència de Residus de Ca
atalunya pub
blica anualment les dade
es de generració i gestió
ó de residuss
L’Agè
municcipals a parttir de les dad
des facilitade
es pels diferrents ens loc
cals (els quaals són els re
esponsabless
de la
a recollida i el
e tractamen
nt dels residu
us municipals), per part d’instal·lacioons i també per part de
e
sistem
mes integratss de gestió (SIG).
dades s’obte
enen anualm
ment a partirr de les sol·llicituds que l’ARC efectuua cada an
ny a tots elss
Les d
respo
onsables de la gestió de residus (enss locals, insta
al·lacions), i de les declaaracions que regularmentt
efectu
uen algunes instal·lacion
ns o els SIG. L’objectiu és acabar disposant del m
màxim de dad
des possible
e
consiiderant el mu
unicipi com a unitat bàsicca de gestió, la qual cosa
a permetrà pposteriormentt agregar less
dades a nivell sup
pramunicipall (comarcal, d
ns territorials
s) o de Cataluunya.
demarcacion
quest sentit, la generació de residuss municipals d’un municipi es considdera la suma
a de tots elss
En aq
residu
us recollits selectivamen
s
nt, més la fra
acció resta recollida
r
al municipi.
m
Aq uestes dade
es s’agrupen
n
per o
obtenir la generació de
e residus m
municipals de
e les comarrques i les diferents de
emarcacionss
territo
orials.
eneració de residus municipals (RM) de Cataluny
ya és doncs
s la suma dee la generació de residuss
La ge
de ca
ada municipi, més aquells residus re
ecollits selec
ctivament no
o assignablees a cap terrritori concrett
(resid
dus no territo
orialitzables)..
eració de re
esidus municipals del municipi: Agregació
A
de
e la informacció de tots els
e fluxos de
e
Gene
residu
us recollits selectivamen
s
t + la fracció
ó resta (aquells no recollitts selectivam
ment)
eració de re
esidus municipals de C
Catalunya: Suma
S
de la informació dde les dades
s de tots elss
Gene
municcipis+ recollides selective
es no territorrialitzables.
ont d’informa
ació són les
s dades de cada munic
cipi pel què fa a totes lles recollide
es selectivess
La fo
(ordin
nàries: FORM
M + paper i cartró + vid re + envaso
os) + recollides de residuus a deixalle
eries + altress
fracciions recollide
es selectivam
ment (tèxtils, poda, volum
minosos, etc.) + fracció reesta.
Aque
esta informacció no és hab
bitual que l’a
aporti un sol ens local. To
ot i que la geestió dels res
sidus és una
a
comp
petència prò
òpia dels mu
unicipis, algu
s competènc
cies poden estar delegades a enss
unes de les
supra
amunicipals (consells co
omarcals, co
onsorcis, ma
ancomunitats
s, etc.) i a m
més també cal tenir en
n
comp
pte que hi intervenen SIG
Gs amb recol lides pròpies
s.
dades de re
esidus municipals són o
obtingudes a partir d’un
n conjunt dee dades pro
ocedents de
e
Les d
diversses fonts. En
n funció de l’organització
l
ó de la gestió, poden pro
ocedir del m
mateix ajuntam
ment, o d’un
n
ens ssupramunicip
pal al qual l’ajuntamentt hagi traspa
assat la com
mpetència dee les recolliides (total o
parcia
alment, d’un o més tipus
s de residus) , d’una emprresa explotadora de la deeixalleria mu
unicipal, delss
sistem
mes integrats de gestió (d’envasos,
(
vvidre, paper--cartró, piles
s, medicameents, RAEE, etc.),i també
é
de less plantes de gestió de re
esidus, en co
ombinacions que poden variar
v
d’any een any, tenin
nt en compte
e
que ffins i tot es po
oden produirr canvis de tiitularitat dura
ant un mateix
x exercici.
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PRESENTACIÓ
Ó DE LES DADES
D
DE RESIDUS MUNICIPALS AL WEB
B

TIPUS DE RESID
DUS CONSID
DERATS

ÀNICS GEST
TIONATS VIA
A AUTOCOMPOSTATG
GE: L’autocoompostatge es
e considera
a
RESIIDUS ORGÀ
una vvia adequad
da per a gestionar resid
dus orgànics
s (FORM i també
t
resid us vegetals) com a via
a
exclu
usiva (en de
eterminats àmbits
à
territtorials, com municipis rurals, nucl is amb poc
ca població,,
urban
nitzacions i cases
c
aïllade
es, etc.) o ta mbé com a via complem
mentària a la recollida se
electiva de la
a
FORM
M.
8/11/11 per la
l qual s’esttableixen norrmes i mètod
des de càlcuul per a la ve
erificació dell
La Decisió CE 18
pliment dels objectius de
e reciclatge estableix cllarament que el composstatge domè
èstic pot serr
comp
inclòss en la "recuperació mate
erial" només si es defineix una metod
dologia per aal càlcul de la
a seva
contrribució i es prroporciona evidència
e
d'aiixò.
quest sentit, l’ARC estima anualmentt la quantitat de residus orgànics
o
quee es valoritze
en mitjançantt
En aq
autoccompostatge
e, a partir d’un estud
di1 de quantificació dels residus gestionats
s mitjançantt
autoccompostatge
e, així com de
d les declarracions2 que
e efectuen els ens localss del nombre
e i capacitatt
d’auto
ocompostadors que anua
alment tenen
n en servei re
ealment efec
ctiu.
es tones de residus orgà
ànics que es
s gestionen mitjançant aautocomposta
atge a nivelll
L’estiimació de le
municcipal, comarccal o de Cata
alunya es ca
alculen mitjan
nçant la segü
üent fórmula
dividual
Ind
Comunitari
TO
OTAL

Nombre com
mpostadors iindividuals * 0,3 Tones/compostador individual [A
A]
Nombre com
mpostadors ccomunitaris * 1,0 Tones/c
compostadoor comunitari [B]
Tones de re
esidus orgàn ics gestionatts mitjançantt autocompoostatge [A] + [B]

e residus o rgànics ges
stionats via autocomposstatge apare
eixen a less
Per ttot això, less dades de
estad
dístiques de residus municipals de Ca
atalunya a pa
artir de l’any 2012.

M (Fracció orgànica
o
de
els residus m
municipals procedent de
d la recolliida selectiva
a): Comprèn
n
FORM
els re
esidus orgàn
nics propis de la llar que es produeix
xen principalment a les ccuines en la manipulació
ó
d’alim
ments, prepa
aració i cons
sum del men
njar, per la cura
c
de les plantes i peetits jardins, i també elss
residu
us provinen
nts de gene
eradors sing
gulars, com
m ara merca
ats, restauraants, hotels
s, comerçoss
d’alim
ments, grans superfícies comercials i altres.
dades proven
nen de la info
ormació que
e l’ARC obté a partir de le
es declaracioons que els gestors
g
de la
a
Les d
FORM
M (plantes de
d transferèn
ncia de FOR
RM i plantes de tractame
ent biològic dde FORM –c
compostatge
e
i/o dig
gestió anaerròbica–) efec
ctuen mensu alment dels circuits (indiv
viduals o maancomunats)) de recollida
a
de FO
ORM que reb
ben a llurs in
nstal·lacions.
é les dades dels
d
circuits individuals d
de FORM só
ón directament atribuïbless a un únic municipi, less
Si bé
dades dels circuiits mancomu
unats de FO
ORM són des
sagregades i atribuïdes a diversos municipis
m
en
n
ació a criteriss que determ
minen els enss locals titula
ars dels circu
uits de recolllides mancomunades de
e
aplica
FORM
M (poblacion
nals, nombre
e de contenid
dors, pesatge
es regulars o esporàdics,, etc.)
1

Estud
di del composta
atge casolà a Catalunya,
C
2008
8. Autores: J. Freire González,, J. Rodrigo Ariibau, Coordinad
dor: Ignasi Puig
g
Ventossa
2

Les declaracions venen
v
acreditad
des pels ens lo
ocals o ens su
upramunicipals mitjançant les dades presentades a 31 de
e
mbre de cada an
ny en les DEA (D
Declaració de l’e
estat actual d’im
mplantació de la
a recollida selecctiva de la FORM
M)
desem
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VIDR
RE: Inclou els residus d’envasos d’u
un sol ús rec
collits a la via pública (ttant en conte
enidors com
m
porta
a a porta), en
n recollides específiques comercials (habitualment porta a porrta) i el vidre recollit a less
alleries, que també
t
inclou
u el vidre pla no envàs.
deixa
dades de vidre recollit a la via pública
a, a les deixalleries i les recollides coomercials só
ón aportadess
Les d
pels ens locals. Aquestes dades
d
es co
omplementen amb dade
es aportadees per les instal·lacionss
ores de vidre
e pel que fa le
es recollidess complemen
ntaries no territorialitzablees.
gesto

ER i CARTR
RÓ3: Inclou els
e residus d
de paper env
vàs i no env
vàs recollits a la via púb
blica (tant en
n
PAPE
conte
enidors com porta a porta
a), en recolliides singularrs als comerços (habituaalment porta a porta) aixíí
com e
el recollit a le
es deixallerie
es.
dades de pa
aper-cartró re
ecollit a la vvia pública, a les deixalle
eries i les reecollides com
mercials són
n
Les d
aporttades pels ens locals. Aquestes d
dades es complemente
c
en amb daddes aportad
des per less
install·lacions ge
estores de paper i ca
artró
pel que fa le
es recollidess complementaries no
o
territo
orialitzables.

ASOS3: Inclo
ou tota mena d’envasoss de materia
als plàstics, metàl·lics,
m
noo metàl·lics i compostoss
ENVA
recolllits a la via pública
p
(tant en contenid
dors com porrta a porta), en recollidess específique
es i també a
les de
eixalleries.
dades d’envvasos recollits a la via pública, a les deixallerries i les reecollides com
mercials són
n
Les d
aporttades pels en
ns locals. Aq
questes dade
es es comple
ementen amb dades apoortades per ECOEMBES
E
S
pel qu
ue fa les recollides comp
plementaries no territorialitzables.

A I JARDIN
NERIA: En aquesta categ
goria s’inclouen els residus de jardiineria i poda
a recollits en
n
PODA
circuiits específicss i a les deix
xalleries. Less dades flucttuen molt d’a
any en any ssegons l’orga
anització dell
serve
ei de poda municipal així com de factors clim
matològics . La dada dee poda pot distorsionarr
consiiderablement el rati de re
ecollida selecctiva.

VOLU
UMINOSOS+
+FUSTA: In
nclou els m obles i els trastos vells (matalasssos, utensiliis de granss
dimen
nsions i andrròmines de tota mena) re
ecollits al carrrer mitjançant recollides específiques i recollits a
la de
eixalleria. La denominació de VOLU
UMINOSOS és relativam
ment subjectiiva i per tan
nt les dadess
reporrtades poden
n dependre del
d criteri de
e la persona que emplena els formulaaris. Per aqu
uesta raó ess
sume
en les dadess dels volum
minosos amb
b les dades de fusta recollida a less deixalleries
s. Es poden
n
produ
uir variacion
ns brusques d’un any a l’altre per les fluctuacions econòòmiques, pe
er canvis en
n
l’orga
anització de
e recollides i per la instal·lació de deixalle
eries. Aquesst fet pot distorsionarr
consiiderablement el rati de re
ecollida selecctiva.
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Existteixen a Catalun
nya modalitats de
d recollida conjjunta de diverse
es fraccions de residus municippals:

ema Multiprodu
ucte recull conjjuntament enva
asos lleugers i residus
r
de pape
er i cartró Aqueesta modalitat està
e
actualmentt
El siste
estesa
a en la seva tottalitat de municipis de la coma
arca d’Osona. Es
E comptabilitza
a la quantitat dee paper-cartró i d’envasos (de
e
plàsticc, metàl•lics, miixtos, etc.) que
e en resulta de
els processos de
d triatge mecà
ànic o manual. Per tant, no es
e computa elss
materia
als d’entrada a la planta, sinó les quantitats de
e sortida de materials destinats
s a reciclatge.
RM (Residu Mín
nim) consisteix en la recollida conjunta d’env
vasos lleugers i de Fracció RE
ESTA. Aquesta
a
El sisttema de la FIR
modaliitat està adopta
ada en alguns pocs municipiss catalans. Es comptabilitza la quantitat d’ennvasos (de plà
àstic, metàl•lics,,
mixtoss, etc.) que en resulta
r
dels processos de triatg
ge mecànic o manual.
m
Per tant, no es compuuta els materials
s d’entrada a la
a
planta,, sinó les quantiitats de sortida de materials de
estinats a recicla
atge.
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RAEE
E: residus re
ecollits tant mitjançant rrecollides mu
unicipals periòdiques coom a les deixalleries i a
estab
bliments esp
pecífics. Els ens localss només dis
sposen de les dades dde les reco
ollides a less
deixa
alleries. Els diversos
d
sisttemes integrrats de gesttió autoritzats faciliten lees dades de
el conjunt de
e
recolllides per Catalunya, del que es fa un
n desglossam
ment territorial, per habittant, previ de
escompte de
e
les qu
uantitats com
mputades rec
collides per le
es deixallerie
es, seguint els
e següents passos:
∑ total t recolliits pel SIG - ∑ total t recollitts a deixallerie
es = ∑ total t re
ecollits a estabbliments de diistribució

alcula la mitja
ana de tones
s de RAEE re
ecollits a esttabliments de
e distribució pper habitant::
Es ca

ones lliurade
es a establim
ments per municipi
m
mulltiplicant la m
mitjana amb
b el nombre
e
S’obttenen les to
d’hab
bitants de cada municipi:
t recollits a establimentts per municip
pi = t recollits a establiments
s/hab. x nº d’hhabitants muniicipi

a
mettodologia pe
erquè es con
nsidera que a totes less llars de Catalunya
C
ess
S’ha optat per aquesta
de distribució
ó es concen
ntren bàsicam
ment en mu
unicipis amb
b
generen RAEE, però els esttabliments d
ació més grans.
pobla
RALLA: Inclou metalls ferris
f
i no ferrris recollits a les deixalleries. No innclou ferralla electrònica,,
FERR
que e
es comptabilitza com RAEE.

etal utilitzat per a cuinar, un cop ja hha estat usat i esdevé un
S VEGETALS
S: Ens referim a l’oli vege
n
OLIS
residu
u. Els olis ve
egetals es re
ecullen princcipalment a les deixalleries i cada veegada més frreqüentmentt
també en contenidors a la via
a pública. Less dades són aportades pels ens localls

TIL: Inclou ro
oba, draps, restes de tap
pisseria, calçat i altres pe
eces de vestiir. Els ens locals faciliten
n
TÈXT
princiipalment les dades de le
es recollidess a les deixalleries. Algun
ns ens localss disposen de
d dades de
e
tèxtil recollit per agents
a
d’econ
nomia sociall.

ES: A les esstadístiques de residus m
municipals es
e tenen en compte
c
nom
més les runes
s entrades a
RUNE
les d
deixalleries, procedent habitualmen t de petites
s obres o reformes dee les llars o de localss
come
ercials. Igual que els volu
uminosos, la
a generació de
d runa pot tenir fluctuaccions importtants segonss
els m
models de ge
estió de cada
a territori i de
egut a la seva alta densittat, pel que lees dades de
e runa poden
n
distorrsionar considerablement el rati de re
ecollida selec
ctiva.

ECIALS EN PETITES QUANTITA
ATS (REPQ)): Agrupen un conjunt de moltess
RESIIDUS ESPE
4
substtàncies perillloses que es
e generen a la llar en pe
etites quantittats i que ess recullen a través de less
deixa
alleries. Les dades
d
són ap
portades pel s ens locals titulars de le
es deixalleriees.
4

Aerossols AMB substtàncies perillose
es (CER160504
4), Cosmètics (C
CER200132), En
nvasos a pressiió (a excepció dels
d
aerosols)
que co
ontenen o estan
n contaminats de
e substàncies p
perilloses (CER1
150110), Filtres d'oli (CER1601107), Àcids (CER200114),
Àlcaliss (CER200115), Comburents: Altres
A
(incloses m
mescles) (CER130703), Deterg
gents que conteenen substàncie
es perilloses
(CER2
200129), Deterg
gents que NO co
ontenen substàn
s (CER200130), Dissolvents haalogenats (CER140602),
ncies perilloses
Dissolvvents NO halog
genats (CER140
0603), Plaguicid
des (CER200119), Productes fo
otoquímics (CER
R200117), Prod
ductes químics
inorgànics rebutjats amb Substàncies
s perilloses (CE
ER160507), Productes químics orgànics rebutjaats amb Substà
àncies
08), Reactius de
e laboratori (CER
ds i pastosos qu
ue contenen subbstàncies perillo
oses
perillosses (CER16050
R160506), Sòlid
(CER2
200127), Sòlids i pastosos que NO contenen ssubstàncies periilloses (CER200
0128), Tòners aamb substàncies
s perilloses
(CER0
080317), Tònerss sense substàn
ncies perilloses((080318)

4

ALTR
RES RECOL
LLIDES SEL
LECTIVES: E
Es tracta de la suma del conjunt de residus que es generen
n
en qu
uantitats pettites i que es
s recullen so
obretot a les
s deixalleries
s i a d’altres recollides específiques.
e
.
Són residus com
m bateries, fib
brociment, o
olis minerals,, piles, medicaments, pnneumàtics, cables
c
amb i
e substàncie
es perilloses
s, envasos b
buits amb su
ubstàncies perilloses,
p
pl àstic no env
vàs i altress
sense
residu
us minoritaris.

CCIÓ REST
TA: Es tracta
a dels residu
us no recolllits selectivament. Les ddades corres
sponen a la
a
FRAC
inform
mació facilita
ada pels ens locals.

PROC
CEDÈNCIA DELS RESIDUS MUNIC
CIPALS

ens locals re
esponsables de les recolllides municiipals faciliten
n dades sepparades per origen quan
n
Els e
dispo
osen d’aquesst desglossament; en ca s contrari, le
es dades sub
bministradess no estan de
esglossadess
per o
origen. Així do
oncs, podem
m parlar de:
ÈSTICS: són
n residus ge
enerats direc
ctament pels ciutadans a llurs llars o domicilis i
RESIIDUS DOMÈ
recolllits de forma diferenciada
a en circuits municipals específics.
e
ERCIALS: só
ón residus ge
enerats fruit de l’activitat que desennvolupen els comerços o
RESIIDUS COME
altress activitats i negocis
n
de serveis, i reco
ollits de forma diferenciad
da en circuitss municipals específics.
ESGLOSSATS: són el cconjunt de re
esidus generrats pels dom
micilis i per les activitatss
RESIIDUS NO DE
come
ercials i que són
s recollits de forma co
onjunta (no diferenciada) en circuits m
municipals no
o específics i
que p
per tant impo
ossibilita conèixer amb ce
ertesa les da
ades diferenc
ciades per orrigen.
ERRITORIAL
LITZABLES:: Són quantiitats de fracc
cions de ressidus municip
pals d’origen
n
RESIIDUS NO TE
come
ercial subjecttes a recollid
des selective
es que no s’efectuen a través
t
dels ccircuits municipals, i que
e
per a
aquesta raó no es poden
n assignar e
específicame
ent a cap mu
unicipi o com
marca. Aque
estes dades,,
que p
provenen dels grans gestors de vidre
e, paper i env
vasos, s’aca
aben computaant al total de
d Catalunya
a
sense
e poder distrribuir-les territorialment.

TIPUS DE TRAC
CTAMENT DE
E LA FRACC
CIÓ RESTA

TÍ PRIMARI DE LA FRA
ACCIÓ REST
TA: Destí de
e la fracció re
esta recollidaa amb les co
orresponentss
DEST
quanttitats segonss informació facilitada pe
els ens locals
s. No reflecte
eix possibless desviaments posteriorss
a la recollida i fluxxos secunda
aris proceden
nts de pretrac
ctaments.
DIPÒSIT CONTROLAT: Inclou dadess de fracció resta que es
s destina a ddipòsits controlats com a
1. D
d
destí primari (sense passar prèviamen
nt per cap planta de tracttament mecàànic biològic)).
NCINERACIÓ: Inclou qu
uantitats de lla fracció res
sta destinade
es a plantes d’incineració
ó de residuss
2. IN
m
municipals aiixí com parttides de fraccció resta qu
ue es destinen a la prodducció de Combustibles
C
s
D
Derivats de Residus
R
(CDR
R).
TRACTAMEN
NT MECÀNIIC BIOLÒGIIC (TMB): Inclou dades
s de fracció resta que es
e destina a
3. T
p
plantes de tra
actament me
ecànic biològ ic de la fracc
ció resta.
5

INDIC
CADORS

INDIC
CADORS DE
E GENERAC
CIÓ I RECOL
LLIDA SELE
ECTIVA DE RESIDUS
R
MU
UNICIPALS:
•

Ge
eneració de
e residus mu
unicipals (R
RM)
S’’expressa en
n valors abso
oluts (tones) o en relació al nombre d’habitants i eel temps:
•
•
•

Gene
eració de RM
M en tones
Gene
eració de RM
M en kg/hab.//dia
Gene
eració de RM
M en kg/hab.//any

R
Recollida se
electiva bruta (RSB5): qu
uantitat de re
esidus recollits de forma selectiva d’u
una, varies o
to
otes les fracccions objectte de recollid
da selectiva.. S’expressa
a en valors aabsoluts, en percentatge
e
re
especte al to
otal de residu
us municipalss generats o en relació al
a nombre d’hhabitants i el temps:
•
•
•
•
•

Recollida
a selectiva
Recollida
a selectiva
Recollida
a selectiva
Recollida
a selectiva

(R
RSB) en tone
es o kg
(R
RSB) en % re
especte el to
otal de RM (%
% RSB/RM)
(R
RSB) en kg/h
hab./dia
(R
RSB) en kg/h
hab./any

R
Recollida se
electiva neta
a (RSN): qua
antitat de res
sidus recollitts de forma selectiva, de
els que se’lss
re
esta els imprropis, d’una, varies o tote
es les fraccio
ons objecte de
d recollida sselectiva.
R
RSN = RSB – impropis
S
S’expressa en:
e
•
•
•

Recollida
a selectiva ne
eta (RSN) en
n tones o kg
RM)
Recollida
a selectiva ne
eta (RSN) en
n % respecte el total de RM
R (% RSN/R
Recollida
a selectiva ne
eta (RSN) en
n kg/hab./any
y o kg/hab./dia

Tots els indicadors per habita
ants es refere
eixen a la po
oblació empa
adronada a ccada municipi, que varia
a
d’anyy en any. No es disposa de
d dades de població equivalent, que
e té en comppte la població estacionall
a mu
unicipis turísstics i/o d’elevada activiitat comercial. Per aquesta raó enn alguns cas
sos aquestss
indica
adors poden donar una im
matge distorrsionada.

IMPR
a la fracció residual obje
ROPIS: resid
dus que no corresponen
c
ecte de recoollida. Aporten informació
ó
sobre
e la qualitat de
d les recollid
des selective
es.
S
S’expressa en:
e
•

% improp
pis per les fra
accions de re
esidus de FO
ORM, vidre, paper
p
i cartróó, envasos

A
A) FORM. En
E el cas de
e la FORM e
es disposa, a més a mé
és de les daades quantita
atives (toness
entrades a plantes), de
d les dadess qualitatives
s (qualitat de la recollida sselectiva). La qualitat de
e
la FORM
M es determina mitjançan
nt caracteritz
zació de la FORM
F
de caadascun dels circuits de
e
recollida, i l’indicador habitualmen
nt usat és el % d’impropis. Les caraccteritzacions de la FORM
M
5

Aban
ns aquest conce
epte es denomin
nà RS (Recollid
da Selectiva), a manca d’informació per a podeer diferenciar en
ntre recollida
selectiva bruta i neta.
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són reallitzades, pe
er encàrrec de l’ARC, per divers
ses empresses col·labo
oradores de
e
l’administtració seguin
nt el Protoco
ol de Caractterització de la FORM, aaprovat per la Junta de
e
Govern del
d Fons de Gestió
G
de Re
esidus.
B
B) VIDRE. Pel
P que fa a la qualitat de la recollida selectiva
a del vidre ss’utilitza actu
ualment una
a
mitjana del
d 2 % d’imp
propis per to
ots els munic
cipis de Cata
alunya. Aqueest valor va ser
s facilitat a
l’any 2006 per ECOVIDRIO, com a resultat d’u
un estudi de caracteritzaació.
C
C) PAPER-C
CARTRÓ. Pe
el que fa a la
a qualitat de la recollida selectiva
s
del paper-cartró
ó s’utilitza
actualme
ent una mitjan
na del 6 % d ’impropis pe
er tots els municipis de Caatalunya. Aq
quest valor
és el resu
ultat de carac
cteritzacionss duts a terme per ECOEMBES a l’anny 2006 a dues plantes
de gestió
ó de paper i cartró
c
a Cata
alunya.
D
D) ENVASO
OS LLEUGER
RS. En el ca
as dels envasos lleugers també es d isposa, a mé
és a més de
e
les dadess quantitatives (tones en
ntrades a plantes), de le
es dades quualitatives (q
qualitat de la
a
recollida selectiva). La
L qualitat d
dels envaso
os es determ
mina mitjanççant caracterització delss
envasos de cadascu
un dels circcuits de reco
ollida, i l’ind
dicador habiitualment us
sat és el %
d’impropis. Les carac
cteritzacions dels envaso
os són realittzades, per eencàrrec d’E
ECOEMBES,,
per diverses emprese
es seguint e
el Protocol de Caracteritz
zació d’envaasos d’ECOE
EMBES, que
e
forma part de l’Annex
x IV.I.1 del C
Conveni Marc
c de Col·labo
oració entre l’Agència de
e Residus de
e
Catalunya
a i ECOEMB
BALAJES ES
SPAÑA, S.A.

CADOR DE RECICLATG
GE:
INDIC
Arrel dels treballss desenvolup
pats en el m
marc del Proje
ecte INTERR
REG IVC Reegions for Re
ecycling s'ha
a
calcu
ulat per prime
era vegada l'indicador De
estí RECiclattge
•

R
Residus que
e es destine
en a reciclattge material (DREC): De
estí RECiclattge material

Inclou
u les dades de les reco
ollides selecttiva dels flux
xos d’un sol material (p.ee. vidre, FO
ORM, paper i
cartró
ó) destinats a valorització material + les sortide
es dels mate
erials de less plantes de triatge i less
sortid
des de proccessos de trriatge en pl antes de tra
actament TM
MB que es destinen a valorització
ó
material.
No in
nclou la runa,, ni les sortid
des de processsos de tractament finalistes.
pressa en:
S’exp
• Residus que es des
stinen a re ciclatge ma
aterial (DREC) respectee la generació de RM::
%
%DREC/RM
M
• Residus que
q
es destinen a recicclatge material (DREC) en
e relació al nombre d’h
habitants i ell
ttemps: DREC
C kg/hab./dia
a o kg/hab./a
any
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