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Aquest és un estudi projectiu de quina pot ser la situació dels residus municipals a Catalunya l'any 
2025, tenint en compte factors demogràfics, socioeconòmics i ambientals.

El present treball s'ha basat, de manera prioritària, en l'anàlisi de les polítiques de gestió dutes a  
terme durant l'últim decenni, en l'efectivitat dels diferents sistemes de recollida selectiva desplegats, 
en la qualitat de la participació ciutadana a l'hora de la selecció dels residus, en el percentatge de 
reutilització i  reciclatge -i  com de lluny es troba del que ha estat  recollit  selectivament-,  en el  
d'impropis  reals  de  cada  fracció  -tenint  en  compte  els  materials,  no  les  necessitats 
d'homogeneïtzació d'aquests per part de les empreses de tractament-, i, sobretot, en la potencialitat 
de la implantació de noves tècniques de millora en la sostenibilitat del sistema.

A més a més,  s'han valorat les  diagnòsis i  les previsions  del PRECAT20, que finalitza la  seva 
vigència enguany.

Finalment, cal esmentar que s'ha tingut molt present la incidència de la pandèmia del COVID-19 i 
els seus potencials i importantíssims impactes socials i econòmics posteriors. 

Les dades base utilitzades són les darreres ofertes per l'ARC, les corresponents a l'any 2018:

Generació de residus 4.000.000 tones

Població 7.600.000 habitants

Generació per habitant i dia 1,43 kg

Recuperació materials 1.470.000 tones (37%)

Pèrdua massa per descomposició 
mat. orgànica

280.000 tones (7 %)

Abocament 1.480.000 tones (37%)

Incineració 750.000 tones (19 %)



La projecció  es  concreta  en  tres  possibles  escenaris  que  respondrien  sobretot  a  diferents  graus 
d'aprofundiment  en la  sostenibilitat  real  de les polítiques de les administracions i  també de les 
actituds de civisme ambiental de la població en general.

Paràmetres considerats equivalents en els tres escenaris: 

Població La profunda crisi que seguirà 
sense cap dubte a la pandèmia de 
2020 alentirà moltíssim la 
immigració+ baixada de 
natalitat+augment de mortalitat 
per envelliment = s'ha considerat 
que l'increment poblacional serà 
mínim en els propers 4 anys

7.700.000 hab.

Pèrdua de 
massa per 
descomposició 
de la matèria 
orgànica

Considerant un mateix consum de 
matèria orgànica, només ponderat 
amb l'augment de la població: 7% 
s/. 7,7 milions d'hab.

290.000 tones



Escenari A: CONTINUÏSTA

Generació de residus 1,35 kg/hab/dia 3.800.000 tones

Recuperació materials 42% s/ generació 1.596.000 tones

Pèrdua massa per 
descomposició mat. 
orgànica

7% s/ matèria 
orgànica 

290.000 tones 

No recuperat 1.914.000 tones

Principals mesures a aplicar:

• extensió del porta a porta o derivats a la majoria dels municipis de menys de 5.000 hab. i a 
barris d'altres de més població, evolució que deixa els sistemes "obligatoris" de recollida 
selectiva en una posició molt secundària

• la crisi incideix en una menor capacitat de consum, fet que redueix la generació de residus 
per càpita

• recollida separada de FORM a tot el país

• petita reducció dels impropis

• mesures testimonials de disseny ambiental en envasos i embalatges

• dificultats per arribar a les fites europees de recuperació, tot i que possiblement aquestes 
patiran un ajornament



Escenari B: SOSTENIBILISTA

Generació de 
residus

1,30 kg/hab/dia 3.650.000 tones

Recuperació 
materials

60 % s/ generació del 
58% de la població (a 
ciutats <100.000 hab.) + 
45 % s/ generació del 
42% de la població (a 
ciutats >100.000 hab.)

1.960.000 tones 
(1.270.000 + 690.000)

Pèrdua massa per 
descomposició 
mat. orgànica

7% s/ matèria orgànica 290.000 tones 

No recuperat 1.400.000 tones

Principals mesures a aplicar:

• desplegament  de  la  recollida  porta  a  porta  a  tots  els  municipis  de  menys  de  100.000 
habitants i també a uns quants barris de les ciutats amb més població

• implantació d'un Sistema de Dipòsit, Recuperació i Retorn (SDRR) per a envasos plàstics i 
de vidre,  obtenint  una considerable millora en el  percentatge  de separació correcta  dels 
plàstics, tot reduint considerablement els impropis en aquesta fracció

• la crisi incideix en una menor capacitat de consum, fet que redueix la generació de residus 
per càpita

• recollida separada de FORM a tot el país



Escenari C: ECOLOGISTA

Generació de residus 1,20 kg/hab/dia 3.370.000 tones

Recuperació 
materials

70 % s/ generació 
del 58% de la 
població (a ciutats 
<100.000 hab.) + 
60% s/ generació del 
42% de la població 
(a ciutats >100.000 
hab.)

2.220.000 tones (1.370.000 + 
850.000)

Pèrdua massa per 
descomposició mat. 
orgànica

7% s/ matèria 
orgànica 

290.000 tones 

No recuperat 860.000 tones

Principals mesures a aplicar:

• implantació de la recollida porta a porta a tota el territori, aconseguint una mitjana d'un 70% 
de recuperació en els municipis de menys de 100.000 habitants i d'un 60% en els més grans

• la crisi incideix en una menor capacitat de consum, fet que redueix la generació de residus 
per càpita

• prohibició dels productes d'un sol ús

• eliminació d'envasos de materials mixtos (de costosa recuperació), com els brics

• ampli  establiment  del  pagament  de taxa per  generació (en base als  empadronats  a cada 
domicili)

• establiment parcial d'envasos retornables (vidre, alguns plàstics), sobretot en el sector de 
l'alimentació 

• enfrontament de gran magnitud amb els lobbys empresarials, problemàtica que necessitaria 
de grans majories polítiques i socials que recolzessin les propostes 

• probable xoc amb els poders de la Unió Europea pel trencament del mercat únic, la lliure 
competència i altres impediments mediambientals del capitalisme imperant



CONCLUSIONS

• En els tres escenaris es preveu una reducció dels residus produïts, tot i que de magnitud 
diferent  (5,  8,75  o  15,75%).  En  el  primer,  el  continuïsta,  la  reducció  provindria 
fonamentalment de la incidència de la crisi econòmica i, per tant, seria conjuntural; mentre 
que a l'escenari ecologista, la baixada de la generació seria deguda a importants i inèdites 
mesures  de recuperació  de materials  i  sobretot  a  una forta  reducció  de residus  produïts 
innecessàriament -envasos i embalatges i productes d'un sol ús, fonamentalment-

• La tendència a la millora de la recuperació de materials sembla garantida, testimonial en el 
cas de la projecció continuïsta, valorable a la sostenibilista i ben important a la batejada com 
ecologista

• Sigui com sigui, en qualsevol de les tres projeccions, el 2025 seguirem tenint centenars de 
milers de tones de residus que no es recuperaran de cap manera, 860.000 en el millor dels 
casos, que hauran de tenir un tractament dels que anomenem finalistes 

• Caldrà triar, doncs, com fins ara, un, dos o els tres sistemes d'"eliminació" següents:

- incineració, assumint les conseqüències de les emissions tòxiques, com els països europeus 
més avançats

- abocament, esmerçant territori, com els països més endarrerits
- exportació, vulnerant greument el principi de justícia ambiental 

• Per  poder  rebaixar  encara  més  els  nivells  de  generació  de  l'escenari  més  ambiciós, 
l'ecologista, caldrien mesures que suposarien una reconversió important de la indústria, el 
comerç i el sistemes de consum 

• Es confirma, per tant, que el lema "residu zero", adoptat per molts grups ecologistes com a 
alternativa a la  realitat  actual,  pot  representar  un greu autoengany i,  alhora,  suposa una 
coartada ambiental per les administracions que el "compren"

• Cal dir, per concloure, que degut a les majories polítiques que s'albiren a curt termini, les 
tendències socioeconòmiques existents i el pes del moviment ecologista al nostre país, la 
probabilitat d'assolir cadascun dels escenaris exposats és inversament proporcional a la seva 
ambició en millorar les xifres de sostenibilitat. Per tant, l'any 2025, és ben probable que ens 
plantem en una situació pel que fa als residus municipals a Catalunya que s'acostarà molt a 
l'escenari 1, el continuïsta.


