RESULTATS DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS A VIC.
ANY 2013

RESUM

Les dades més significatives dels resultats de la recollida selectiva de residus de la ciutat
de Vic són les següents:
1. Per 6è any consecutiu la generació total de residus a la ciutat baixa, amb una
davallada molt significativa (1492.77 Tn menys respecte l’any anterior)
2. Cada vigatà genera 1.09 Kg de deixalles cada dia. (396.45 Kg/any)
3. Els residus recollits selectivament suposen un 48.55 %, una dada estancada i que
no evoluciona.
4. Encara hi ha un 51.45 % de residus que van a parar a rebuig.
5. Dins del rebuig hi ha un 37 % de matèria orgànica.
6. Només recollim selectivament un 51.35 % de la orgànica que es genera a la ciutat.
7. Les recollides comercial de cartró i vidre mantenen resultats amb una lleugera
davallada, degut a la crisi i als robatoris
8. Encara apareixen molts trastos abandonats pel carrer (131 Tn, un 30% del total)
que no fan servir els canals de recollida específics
9. Un 5 % dels trastos recollits es reutilitzen, i un 73% se’n poden aprofitar els
materials un cop desballestats.
10. Les accions de prevenció de residus han permès reduir notablement la generació
d’algunes fraccions (orgànica i trastos, sobretot)
11. L’ús de la deixalleria i la deixalleria mòbil es manté constant i consolidat.

DADES GENERALS
Generació de residus a Vic 2013
Tones de residus generats a Vic

16.510,80

Tones generades per fraccions
Rebuig
Vidre
FORM
Paper i Cartró
Envasos
Altres (deixalleria)
Selectiva
Generació per habitant (Kg/hab/dia)

8.977,08
939,48
2.882,50
2.310,65
1.121,06
1.219,28
8.472,97
1,09

La recollida selectiva és un 48.55%
Continua estancada en els darrers
anys
Del total de residus recollits, un 48.55 %
són recollits selectivament. Un valor
gairebé idèntic al de l’any passat (48.54%),
que indica un estancament en els resultats
tal com ve passant els darrers anys.
Un 51.45 % dels residus corresponen a
rebuig i se’n van directament a l’abocador.
En general la part selectiva i la de rebuig
baixen els darrers anys en valors absoluts,
però la proporció d’una respecte l’altre es
manté constant i no millora.

Cada any es fan menys residus a Vic.
Per 6è any consecutiu la quantitat de residus
que es fan a la ciutat baixa. Al 2013 hi va
haver una disminució d’un 9.1 % (1492.77 Tn)
respecte l’any anterior, una quantitat molt
significativa i per sobre de les reduccions dels
darrers anys
Aquest dada pren més relleu si tenim en
compte que paral·lelament la població ha
crescut.
Aquest fet s’atribueix a:
Menor consum del ciutadà
Consum més responsable
Accions de prevenció impulsades per
l’Ajuntament (Pla Local de Prevenció
de Residus)

Un vigatà genera 1.09 kg de deixalles cada dia
Per tan la generació de residus de cada vigatà ha baixat a 1.09 Kg/hab/dia. (396.45 Kg/hab/any)
Avui un ciutadà de Vic fa 0.51 Kg de residus menys cada dia que fa 6 anys. Això a final d’any es tradueix en
una quantitat molt significativa.
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 recular en cas que el context de crisi
econòmica desaparegui.

ORGÀNICA (FORM)

La orgànica
constant

recollida

es

manté

El 2013 es van recollir 2882.5 Tn de matèria
orgànica. Després d’uns anys d’increment, els
resultats denoten un cert estancament,
atribuïbles a un menor consum i també a
accions contra el malbaratament alimentari en
supermercats i al foment del compostatge
(quantificat en 27 Tn/anuals per compostatge
i de 100 Tn/any en el cas dels supermercats)

Encara molta orgànica es perd a
rebuig
La eficiència de la recollida d’orgànica encara
és molt baixa perquè només estem recollint
un 51.35 % de tota la Orgànica que es genera a
Vic. Aquesta dada, però, millora cada any (44%
al 2012).
La diferència està anant al contenidor de
rebuig i per tan a abocador i no s’aprofita.

La orgànica hauria de representar un 34% del
total dels residus que recollim a Vic i en aquests
moments només suposa un 17.46 %.
Tenint en compte els costos de tractament i el
retorn de cànon aquesta fracció és la que cal
millorar més

PAPER i CARTRÓ

El cartró recollit baixa un 3.7%

El 2013 es van recollir 2310.65 Tn de paper/cartró.
La quantitat total recollida és lleugerament
inferior a l’any anterior.

Millora l’eficiència de la recollida de
cartró
El 2013 es va recollir un 77.75 % del cartró generat
a la ciutat, una dada prou bona, i lleugerament
per sobre de l’any anterior (74.12 %).

Lleuger descens de la recollida comercial
de cartró
La recollida comercial de paper/cartró s’ha reduït
un 6.6 %.
Aquest fet és degut sobretot als furs de cartró
comercial un cop ha estat dipositat a la via pública

ENVASOS

Els envasos recollits baixen un 3 %
El 2013 es van recollir 1121.06 Tn d’envasos.
Això representa 34 Tn menys que l’any anterior.

L’eficiència de la recollida millora

El 2013 es va recollir un 61.73 % dels envasos
generats a la ciutat.
Malgrat que suposa una millora respecte al
2012 (53.49 %), encara es perden un 38.27 %
dels envasos, que se’n van a l’abocador.

VIDRE

Reducció d’un 3% del vidre
El 2013 es van recollir 939.48 Tn de vidre.
Aquesta quantitat suposa una reducció del 3%
respectes a l’any passat (969.1 Tn)

Millora força l’eficiència de la recollida
de vidre
El 2013 es va recollir un 94.83 % del vidre
generat a la ciutat, una important millora
respecte als resultats del 2012 (76.9 %) i que
marca un sostre difícil de superar.
La millora ve donada sobretot per un ajust en el
càlcul de la bossa tipus.

Davallada de la recollida de vidre
comercial
La recollida comercial de vidre ha disminuït de
l’ordre d’un 19 %.
És una davallada important que en gran part ve
donada per un menor consum i per un
increment dels envasos de vidre retornables.

REBUIG

Continua la davallada de rebuig: 3 %
menys
El 2013 es van recollir 8977.08 Tn de rebuig.
Aquesta quantitat malgrat ser inferior al 2012
(9262.37 Tn) continua suposant un 51 % dels
residus que es recullen a la ciutat.
És per tan, una dada força negativa i millorable.

Què hi ha dins el rebuig?
Les caracteritzacions de rebuig fetes al 2013 ens
indiquen que allò que més hi trobem és matèria
orgànica en un 37.2 %
Tenint en compte el seu pes, és un dels grans
reptes per als propers anys, aconseguir que la
ciutadania prengui consciència de la importància
de separar bé aquesta fracció.
Aquest fet té un impacte econòmic molt
important en els costos de tractament, perquè
en entra a l’abocador han de pagar el cànon de
deposició i es deixen de percebre els ingressos de
retorn per tractament d’orgànica en cas que es
portessin a plantes de compostatge.
(*) La fracció Alltres fa referència a restes de jardineria,
poda i tèxtil sobretot

DEIXALLERIA

DEIXALLERIA FIXA

Lleugera tendència a l’alça
d’usuaris a la deixalleria fixa.
El nombre d’usuaris de la deixalleria
es va manteniment en els darrers
anys. S’incrementen els particulars i
disminueixen els usuaris comercials i
industrials.
En total van passar per la deixalleria
fixa 11973 usuaris

Baixen un 8.9 % les tones gestionades a la deixalleria.
La deixalleria, per tercer any consecutiu gestiona menys tones de residus. La davallada és inferior als darrers
anys. En concret, ha gestionat un total de 1173 Tn al 2013.
Aquest fet s’explica sobretot per una menor generació de residus a la ciutat i per la reducció de l’activitat
comercial i industrial.

DEIXALLERIA

DEIXALLERIA MÒBIL

Lleugera davallada d’usuaris a la
deixalleria mòbil
4608 persones van fer ús de la deixalleria
mòbil el 2013, 76 persones menys que al
2012.
Aquesta dada, però, continua sent molt
positiva i consolida un servei implantat tot
just fa 6 anys, que la ciutadania ha
normalitzat. Enguany s’ha arribat a l’usuari
25000 des de la seva posada en
funcionament
Aquesta disminució d’usuaris no suposa, però
una reducció de les entrades de residus, que
al 2013 han estat 8119, ans el contrari, ha
suposat un increment.
Així doncs els usuaris porten més quantitat
de residus a la deixalleria mòbil, la qual cosa
és molt positiva.
De mitjana 419 persones utilitzen el servei
cada mes.

La Divina Pastora continua sent el
punt més utilitzat
La ubicació de la plaça Divina Pastora és el
més utilitzat (un 24% 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.

VOLUMINOSOS

Estabilització de la recollida de
voluminosos
El 2013 es van recollir 434 Tn de
voluminosos a la ciutat. Aquest valor
representa un 1.4 % menys que l’any
anterior, el que mostra un certa
estabilització de les tones recollides.
Un total de 131 Tn de trastos van
aparèixer abandonats pels carrers de la
ciutat, i per tan no van utilitzar el servei
gratuït de recollida
El servei de recollida concertada, via
trucada telefònica, el van utilitzar 971
persones, un 5.2 % més que l’any
anterior.
La campanya realitzada per part de
l’Ajuntament i VICVERD per recordar la
importància de no abandonar els trastos
al carrer, és un dels motius d’aquest
lleuger increment en la utilització del
servei

Dels voluminosos que es recullen al carrer un 5%
es reutilitza i la resta es separa en diferents
materials que es gestionen separadament.
D’aquesta manera només un 27% dels trastos
recollits es porten a l’abocador d’Orís

