RESULTATS DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS A VIC.
ANY 2017

RESUM

Les dades més significatives dels resultats de la recollida selectiva de residus de la ciutat de Vic
són les següents:
1. La generació de residus a la ciutat torna a pujar per tercer any consecutiu (un 4,7%
respecte l’any anterior).
2. Cada vigatà genera 1,22 Kg de deixalles cada dia. (445,3 Kg/any).
3. Els residus recollits selectivament suposen un 49,49 %, es manté respecte l’any
anterior.
4. Encara hi ha un 50,51 % de residus que van a parar a rebuig.
5. Recollim selectivament un 45,5 % de la orgànica que es genera a la ciutat i aquesta
conté un 5,8 % d’impropis.
6. Lleugera millora de les Tones de vidre, envasos, paper/cartró i orgànica.
7. Novament, record d’entrades a la deixalleria mòbil i a la deixalleria fixa dels darrers 10
anys.
8. La deixalleria mòbil recupera resultats i usuaris arribant als 5015 usuaris anuals.
9. Increment d’un 10,83 % d’usuaris del servei de recollida de trastos, arribant a 1197
persones que han demanat aquest servei, un valor mai assolit.
10. Continua creixent la despesa en tractament de residus en un 6,7% i suposa 1.252.869 €
l’any 2017.

DADES GENERALS

Generació de residus a Vic 2017
Tones de residus generats a Vic

Rebuig
Selectiva

19.550,23

Tones residus generades per fraccions
9.874,33
9.675,90
Vidre
1.015,20
FORM
3.023,54
Paper i Cartró
2.650,45
Envasos
1.361,75
Altres (deixalleria)
1.624,96

Generació per habitant (Kg/hab/dia)

50,51%
49,49%
5,19%
15,47%
13,56%
6,97%
8,31%

1,22

La recollida selectiva arriba al 49,49%.
Continua estancada en els darrers
anys, malgrat un lleuger augment.
Del total de residus recollits, un 49,49 %
són recollits selectivament. Un valor molt
semblant al de l’any passat (49.19%), que
indica un estancament en els resultats tal
com ve passant els darrers anys, malgrat
suposar una lleugera disminució.
Un 50,51 % dels residus corresponen a
rebuig i se’n van directament al Centre de
Tractament de Residus d’Orís (CTR)

Ascens de la generació de residus
a Vic.
Per tercer any consecutiu hi ha un
increment de la generació de residus a la
ciutat l’any 2017. La generació total de
residus a la ciutat l’any 2017, és de
19.550,23 Tn que suposa un increment
(4,86%) en relació a l’any anterior (18.644
Tn).
Es percep un canvi de tendència des de fa
3 anys en la generació de residus, després
de 6 anys de davallada. Aquesta tendència
també s’observa a nivell de Catalunya.

Un vigatà genera 1,22 kg de deixalles cada dia
La generació de residus de cada vigatà ha pujat lleugerament fins a 1,22 Kg/hab/dia (445,30 Kg/hab/any).
Aquesta dada suposa que al llarg de l’any, un vigatà fa 15 kg més de deixalles que l’any passat (430,72
kg/hab/any).
L’objectiu marcat per l’Ajuntament en el Pla de Prevenció de Residus era arribar a 1,36 Kg/hab/dia al 2015.
Aquest objectiu ja s’ha assolit però cal consolidar-lo per evitar una tendència a l’alça en els propers anys. Amb
la revisió del PLA LOCAL de PRFEVENCIÓ de RESIDUS (en fase de redacció), s’establiran nous objectius a assolir.

ORGÀNICA (FORM)
Tones totals: 3.023,54 Tn
% sobre Recollida selectiva: 15,47 % (ideal 34%)

Generació (Kg/hab/any): 68,77

Lleuger augment de les tones
d’orgànica recollides.
El 2017 es van recollir 3.023,54 Tn de
matèria orgànica, que suposa un
increment (1%) en relació a l’any
anterior (2.993 Tn).

Encara hi ha molta orgànica que
va a parar al rebuig
La eficiència de la recollida d’orgànica
encara és molt baixa perquè només
estem recollint un 45,5 % de tota la
Orgànica que es genera a Vic. Aquesta
dada es manté en els anys amb lleugera
tendència a la baixa el darrer any.
La diferència està anant al contenidor
de rebuig i per tan a CTR d’Orís.
La orgànica hauria de representar un
34% del total dels residus que recollim
Vic i en aquests moments només
suposa un 15,47 %.

Millora la qualitat de la orgànica
Les caracteritzacions de l’any 2017 de la orgànica mostren la presència
d’un 5,8 % d’impropis, que en penalitzen la qualitat.
Es tracta d’un resultat millor que el 2016

Tenint en compte els costos de
tractament i el retorn de cànon aquesta
fracció és la que cal millorar més

PAPER i CARTRÓ
Tones totals: 2.643,73 Tn
% sobre Recollida selectiva: 13,56 % (ideal 18%)

Generació (Kg/hab/any): 60,23

La quantitat de cartró
recollida es manté i millora
lleugerament
El 2017 es van recollir 2.650,45 Tn
de paper/cartró. La quantitat total
recollida és lleugerament superior
a la de l’any passat (2.514,75 Tn).

L’eficiència de la recollida
de cartró es manté constant
El
2017
es
va
recollir
selectivament un 75,32 % del
cartró generat a la ciutat, una
dada prou bona, i amb un lleuger
augment en els dos últims anys.

Millora de la recollida de
cartró comercial
La
recollida
comercial
de
paper/cartró s’incrementa en més
de 25.000 Kg respecte al 2016.
Aquest fet és significatiu i és un
indicador de la major participació
dels establiments i de l’increment
de l’activitat comercial.

ENVASOS
Tones totals: 1.361,75 Tn
% sobre Recollida selectiva: 6,97 % (ideal 11%)

Generació (Kg/hab/any): 30,97

Millora de la recollida d’envasos
El 2017 es van recollir 1.361,75 Tn
d’envasos. Això representa un 5,1 % més
que l’any anterior, una dada que marca una
tendència a l’alça dels darrers anys

Es manté l’eficiència en la recollida
d’envasos
El 2017 es van recollir un 63,32 % dels
envasos generats a la ciutat. Aquesta és
una dada percentual similar a l’any anterior
(63,16 %) però encara significa que una part
important dels envasos van anar a parar a
CTR d’Orís i no a la planta de triatge.

VIDRE
Tones totals: 1.015,20 Tn
% sobre Recollida selectiva: 5,19 % (ideal 6%)

Generació (Kg/hab/any): 23,09

Ascens de les tones de vidre recollides
al 2017
El 2017 es van recollir 1.015,20 Tn de vidre.
Aquesta quantitat suposa un augment d’un
14,3 % ens els últims 3 anys.
No obstant la eficiència en la recollida del
vidre continua sent molt alta, arribant a
recollir selectivament un 86,55 % del vidre
generat a la ciutat.

Millora de la recollida del vidre
comercial
Durant el 2017 la recollida comercial del vidre
s’incrementa en 24.980 kg respecte al 2016.
Aquest fet és significatiu ja que portàvem tres
anys disminuint la quantitat de tones de vidre
comercial recollit. Aquest augment és un
indicador de la participació dels establiments i
de l’increment de l’activitat de bars i
restaurants.

REBUIG
Tones totals: 9.874,33 Tn
Generació (Kg/hab/any): 224,6
% sobre Recollida selectiva: 50,51 % (ideal 11%. Objectiu 2020: 40%)

Més tones de rebuig al 2017
El 2017 es van recollir 9.874,33 Tn de rebuig.
Aquesta quantitat va ser superior a la del 2016 (9.473 Tn), unes 400 Tn, una dada gens positiva i que marca una
tendència a l’alça en els darrers anys. Suposa un increment d’un 4,2 %, respecte al 2016.
El rebuig continua suposant un 50,51 % dels residus que es recullen a la ciutat, quan en realitat no hauria d’arribar
al 11%.
Aquesta dada té un impacte econòmic molt elevat en el conjunt de les despeses de recollida, tant pels costos de
tractament com pel fet de que no s’ingressa res pels materials reciclables que conté.

DEIXALLERIA

DEIXALLERIA FIXA

Màxim nombre d’entrades en els últims 10 anys a la deixalleria fixa.
L’any 2017 es va assolir un nou rècord d’usuaris a la deixalleria fixa, arribant a les 16.850 entrades, amb un
increment d’un 45 % en els darrers 10 últims anys. Una dada que no s’havia assolit si analitzem les dades de
l’última dècada.
Es tracta doncs, d’una dada molt positiva i que consolida aquest servei com a essencial per gran part de la
ciutadania.

Increment d’un 12,2 % de les tones gestionades a la deixalleria
Els residus gestionats a la deixalleria de Vic el 2017 van arribar a les 1.386,95 Tn, un 13,10% més que l’any
anterior i mostren un ascens els tres darrers anys, després de 3 anys de davallada.
El principal residu gestionat, en pes, ha estat la fusta, seguit de la runa i els voluminosos, que representen entre
tots tres pràcticament el 72 % de tones gestionades.
Com a curiositat esmentar que es van recollir 1820 kg de càpsules cafè el que suposa aproximadament 291.000
càpsules de cafè.

DEIXALLERIA

DEIXALLERIA MÒBIL

Increment significatiu d’usuaris a la deixalleria mòbil
5015 persones van fer ús de la deixalleria mòbil el 2017, el que suposa una recuperació del nombre d’usuaris
després de 4 anys de davallada, i per tant és una dada molt positiva. Hi ha un lleuger augment que l’any anterior i
representa una mitjana de 456 usuaris cada mes. Aquesta dada és molt positiva i consolida la utilització d’aquest
servei de proximitat

La Divina Pastora continua
sent el punt més utilitzat
La ubicació de la plaça Divina
Pastora és el més utilitzat (un 21%
dels usuaris), però podem dir que
l’ús està molt repartit i equilibrat
per tots els barris i per tan les
ubicacions són prou bones i
consolidades.
Els % de cada ubicació es
mantenen estables al llarg dels
anys.

VOLUMINOSOS

Ha disminuït lleugerament
recollida de voluminosos

la

El 2017 es van recollir 559,57 Tn de
voluminosos a la ciutat. Aquest valor
representa unes 20 tones menys que
l’any anterior, degut a la reducció de
l’entrada a la deixalleria. Per contra la
recollida al carrer es va incrementar.
Un total de 158 Tn de trastos van
aparèixer abandonats pels carrers de la
ciutat, i per tan no van utilitzar el servei
gratuït de recollida. Aquest continua
essent un problema important.

Reutilització d’un 5% dels
voluminosos que no esdevenen
residus.
Dels voluminosos que es recullen al
carrer, un 5 % es reutilitza i la resta es
separa en diferents materials que es
gestionen separadament.
Amb aquestes operacions només un
34% dels trastos recollits es porten a
l’abocador d’Orís.

COSTOS DE TRACTAMENT DELS RESIDUS

Creixement continuat de la despesa en
tractament de residus.
L’any 2017 l’Ajuntament de Vic va destinar
1.252.868,7 € per gestionar els residus que es
generen a la ciutat.
Aquesta dada suposa un 6,7% més que l’any
anterior i segueix un increment any rere any.
L’increment més important es deu a la fracció
rebuig, per l’entrada en funcionament del CTR i
posteriorment a l’abocador, i és la que representa
més quantitat de residu recollit (un 50,51%). Els
costos de gestió de la resta de fraccions, però
també s’incrementa.
En aquest sentit la despesa de tractament de cada
una de les fraccions al 2017 va ser:
Multiproducte: 265.252 €
Orgànica:
235.773 €
Rebuig:
751.845 €

La fracció rebuig és la que més repercuteix en l’increment de costos de tractament de residus
La fracció rebuig representa més de la meitat dels residus que es recullen a la ciutat (50,51%) i per tant és la que
més impacte té en el cost de tractament dels residus. La fracció rebuig passa pel Centre de Tractament de Residus
(CTR) per tractar-se i fa que el cost del seu tractament, encara incrementi més.
Aquesta fracció està penalitzada amb un cànon que s’ha anat incrementant cada any (passant de 19,10 a 30 €/tn a
partir del març del 2017), amb una previsió d’increments en els propers anys molt destacada. Així el 2017 la part
corresponent al cànon va suposar 128.472 €, una quantitat superior a la de l’any anterior relacionada amb
l’augment del preu del cànon fixat per l’Agència de Residus de Catalunya.
A més aquesta fracció no suposa cap ingrés per a l’Ajuntament, cosa que sí que passa en la resta de fraccions.

