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1. INTRODUCCIÓ 

Per tal d’estimar la composició dels residus municipals, a l’àrea metropolitana es realitzen anualment 

caracteritzacions dels diferents fluxos residus municipals que arriben a les plantes de tractament. 

Aquestes caracteritzacions permeten definir la bossa tipus de l’àrea metropolitana, és a dir quina és el 

pes de cada fracció en el total de residus municipals metropolitans.  

El càlcul de la bossa és imprescindible pel Programa, perquè a partir d’ella es pot calcular la recollida 

selectiva de cada fracció segons la seva generació i perquè també es fa servir a l’hora d’obtenir els 

possibles escenaris futurs, ja que es parteix de la bossa tipus actual per tal de fer estimacions sobre la 

possible evolució de la generació de les diferents fraccions. 

 

2. OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest document és presentar els resultats i la metodologia d’obtenció de la bossa tipus 

utilitzada en el Programa. 

 

3. METODOLOGIA 

En la realització del PREMET25 i per tal de conèixer la generació de cadascuna de les fraccions que 

componen els residus municipals, s’han fet servir les caracteritzacions realitzades durant 2016 per 

calcular la bossa tipus metropolitana de 2016. Tanmateix, i atès que no totes les caracteritzacions 

tenen el mateix nivell de detall, només es pot arribar a determinar la composició per materials. Per tal 

de poder arribar a major detall –com per exemple tipus d’envàs– s’han creuat les dades de 2016 amb 

les de la bossa tipus catalana de 2013, realitzada en el marc dels treballs de preparació del PRECAT20. 
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Taula 1 Fraccions incloses a les bosses tipus 

 Bossa 2016 Bossa 2013 

Matèria orgànica X X 

Fracció Vegetal X X 

Paper i cartró X X 

Envàs paper i cartró - X 

Plàstic X X 

Envàs plàstic - X 

Brics - X 

Vidre X X 

Envàs vidre - X 

Voluminosos X X 

Envàs fusta - X 

Fusta - X 

Altres voluminosos - X 

Tèxtils X X 

Altres X X 

Runes X X 

Tèxtil sanitari X X 

Metalls X X 
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 Metodologia de càlcul per la confecció anual de la bossa tipus a 

l’àrea metropolitana de Barcelona  

Per tal de confeccionar la bossa tipus anual de l’àrea metropolitana de Barcelona (que es realitza des 

de 2015), es parteix de les caracteritzacions de les fraccions RESTA, FORM, envasos i FIRM, així com els 

valors en tones de recollida selectiva de poda, paper/cartró, vidre, plàstics diversos, metalls diversos, 

tèxtil, residus especials, terres i runes, voluminosos i altres del mateix any en què es fa la bossa tipus. 

A continuació s’explica amb més detall la metodologia per a cada fracció. 

 RESTA: Per tal de determinar la composició d’aquesta fracció es parteix de les caracteritzacions 

dels municipis metropolitans realitzades a les instal·lacions on es rep i tracta. En algunes 

plantes es fan caracteritzacions de les descàrregues per municipi i en d’altres, caracteritzacions 

del fossar, que inclou diferents municipis. A partir d’aquestes caracteritzacions es calcula la 

mitjana ponderada per a cada planta.  

 

Amb les mitjanes ponderades de totes les plantes es calcula la composició mitjana d’aquesta 

fracció en un any donat. 

 

 FORM: Es determina la composició d’aquesta fracció a partir de les caracteritzacions que 

realitza l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Es pot realitzar el càlcul de la mitjana 

ponderada per municipi i circuit de recollida (en els casos que sigui aplicable). 

Amb les mitjanes ponderades de cada municipi metropolità es fa la mitjana ponderada 

d’aquesta fracció en un any donat. 

 Envasos i FIRM: Es calcula la mitjana ponderada de cadascuna d’aquestes fraccions a partir de 

les caracteritzacions que realitza ECOEMBES per cada municipi. 

 

 A partir de les dades de recollida selectiva es tenen les dades en pes de la fracció vegetal, paper 

i cartró, vidre, plàstics, metalls, tèxtil, residus especials, terres i runes, voluminosos i altres. 

De les mitjanes ponderades de les fraccions RESTA, FORM, envasos i FIRM s’obtenen les tones de les 

diferents tipologies de residus, a aquestes se li suma les tones recollides selectivament de cada fracció 

i amb el total es calcula l’aportació de cada tipologia de residus en % respecte al total generat. 

 Metodologia de càlcul per la confecció de la bossa tipus a l’àrea 

metropolitana de Barcelona 2013 

Per realitzar la bossa tipus de l’àrea metropolitana 2013 s’ha partit de les dades de la bossa tipus de 

Catalunya inclosa al PRECAT20 que permet diferenciar entre la fracció envàs i no envàs de les fraccions 

plàstic, paper i cartró, fusta i metalls. 

Aquesta bossa es va obtenir a partir de l’Estudi de la Composició dels Residus Municipals a Catalunya 

(ARC. Generalitat de Catalunya. Ecoembes, 2014) on es van realitzar més de 1.000 caracteritzacions 

per tal de tenir les dades reals de la composició dels diferents fluxos que componen els residus 

municipals. 
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Per poder extrapolar les dades de les caracteritzacions, l’estudi classifica els municipis de Catalunya en 

diferents estrats segons les dades estadístiques socioeconòmiques de cadascun d’ells i assigna una 

composició dels residus municipals a cada estrat. Als municipis de l’àrea metropolitana els corresponen 

els següents estrats: 

Taula 2 Classificació municipis de l’àrea metropolitana segons estadístiques socioeconòmiques  

 

 Font: ARC 

A cada estrat li correspon la següent composició de residus: 
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Taula 3 Composició dels residus municipal segons classificació municipis 

 

Font: Estudi de la composició dels residus municipals a Catalunya 

Un cop es disposa de la composició de residus (bossa tipus) per cada tipologia de municipi de l’àrea 

metropolitana, segons si pertany a la categoria d’Urbà Actiu, Urbà Serveis o Barcelona, s’aplica el 

percentatge segons material a la generació de residus del 2013 de cada municipi.  

Si sumem la generació total de cada material per cada municipi, obtenim la generació total de l’àrea 

metropolitana per material, i aquesta es divideix per la generació total de residus municipals de l’àrea 

metropolitana s'obté el percentatge de cada material. 
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4. RESULTATS 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en el càlcul de les diferents bosses tipus, és a dir del 

total de residus municipals generats quin percentatge correspon a cada fracció. 

 Bossa tipus 2016 

S’utilitza de referència principal per al desenvolupament de tots els treballs del PREMET25.  

 

Taula 4 Bossa tipus metropolitana 2016 

 

Matèria orgànica 32,8% 

Fracció Vegetal 3,4% 

Paper i cartró 14,6% 

Plàstic 12,8% 

Vidre 7,2% 

Voluminosos 7,6% 

Tèxtils 4,5% 

Altres 17,1% 

Runes 5,5% 

Tèxtil sanitari 3,9% 

Metalls 2,2% 
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Gràfic 1 Bossa tipus metropolitana 2016 
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 Bossa tipus 2013 

S’utilitza en el PREMET25 quan es requereix el detall de materials per tipologia d’envàs. 

Taula 5 Bossa tipus metropolitana 2013 

 

Matèria orgànica 37,1% 

Fracció Vegetal 6,0% 

Paper i cartró 13,6% 

Envàs 7,4% 

No envàs (paper imprès) 6,3% 

Plàstic 10,8% 

Envàs 6,7% 

Brics 0,8% 

No envàs 3,4% 

Vidre (envàs) 8,0% 

Voluminosos 7,3% 

Fusta envàs 0,4% 

Fusta no envàs 2,6% 

Altres voluminosos 4,3% 

Tèxtils 4,1% 

Altres 13,0% 

Runes 3,1% 

Tèxtil sanitari 3,5% 

Metalls 2,2% 

Altres 4,2% 
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Gràfic 2 Bossa tipus metropolitana 2013 

 

 

Si es comparen les bosses tipus dels diferents anys, es pot veure l’evolució de la generació de les 

diferents fraccions. A continuació es mostra l’evolució de les diferents fraccions de residus a partir de 

les bosses tipus disponibles: Catalunya (2004, 2005,2013,2014), àrea metropolitana (2015,2016). 
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Gràfic 3 Comparativa bosses tipus Catalunya i àrea metropolitana  

 

 

Si les comparem, tot i que pertanyen a divisions administratives diferents, es pot concloure que: 

 La fracció que més es genera és la fracció orgànica, seguit del paper i cartró, plàstic i vidre. 

• Segons el tipus de fracció se segueix un patró d’evolució diferent. 

• La generació de matèria orgànica segueix una evolució decreixent fins al 2016 

• La generació de plàstic i paper i cartró tendeix a augmentar. 

• La generació de vidre es manté bastant constant. 
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El comportament d’algunes fraccions es pot explicar segons l’evolució del PIB. S’estima que les 

fraccions plàstic, paper i cartró i vidre estan estretament relacionades amb aquest. En èpoques de 

bonança econòmica quan el PIB augmenta també augmenta la generació d’aquestes fraccions, i en 

èpoques de crisis econòmiques quan el PIB davalla també davalla la generació d’aquestes fraccions 

(vegeu document “Projeccions” dels Treballs d’anàlisi).   

Així mateix, la bossa tipus és una de les principals eines per tal de definir la recollida selectiva i permet 

corroborar que es recullen selectivament les fraccions principals i es detecta que s’han de realitzar més 

esforços per tal de recollir selectivament altres fraccions com els tèxtils i voluminosos.  

Tot i que les dades del Programa són totes del 2016, actualment ja es disposa de la bossa tipus del 

2017, i podem veure que les diferents fraccions segueixen el comportament descrit fins ara a excepció 

de la matèria orgànica que ha patit un lleuger increment de la seva generació. 

Gràfic 4 Comparativa bossa tipus àrea metropolitana 
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5. RESUM 

La generació de les diferents fraccions que componen els residus municipals s’estima mitjançant el 

càlcul de la “bossa tipus”. 

Per aquest Programa s’han tingut en compte de manera prioritària la bossa tipus 2016 realitzada per 

l’AMB a través de caracteritzacions a les plantes i les dades de recollida selectiva. I en cas de necessitar 

el detall de materials per tipologia d’envàs, s’utilitzen les proporcions de la bossa tipus metropolitana 

de l’any 2013 estimada a partir de les dades que s’han fet servir per la realització de la bossa tipus del 

PRECAT20. 

La fracció majoritària de la bossa tipus és la matèria orgànica seguida del paper i cartró, plàstic i vidre. 

Aquestes fraccions alhora són les que tenen una ràtio més alt de recollida selectiva. 

La comparació de les diferents bosses permet concloure que en els últims anys hi ha hagut una 

davallada de la generació de matèria orgànica, un augment de la generació de les fraccions plàstic i 

paper i cartró i que la fracció vidre es manté bastant constant al llarg del temps. 

El comportament d’algunes fraccions es pot explicar basant-se en l’evolució del PIB. S’estima que les 

fraccions plàstic, paper i cartró i vidre estant estretament relacionades amb aquest. En èpoques de 

bonança econòmica quan el PIB augmenta també augmenta la generació d’aquestes fraccions, i en 

èpoques de crisis econòmiques quan el PIB davalla també davalla la generació d’aquestes fraccions.  




