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Contenidors de recollida de les diferents fraccions de residus

La valorització de residus municipals va arribar el 2017 al 39,09%,
tres punts per sobre de la mitjana comarcal

Dimecres 21 de març de 2018

La ciutadania va generar l’any passat un 1,58% menys de residus respecte el
2016

L’Ajuntament ha fet balanç de la recollida selectiva de deixalles a Castellar del
Vallès durant el 2017. En termes globals, la població va generar l’any passat un
total de 10.715,44 tones de residus municipals.

D’aquesta quantitat, els castellarencs i les castellarenques van aportar 4.188,52
tones de deixalles a les àrees d’aportació voluntària i la Deixalleria Municipal que
es van poder reutilitzar, reciclar o recuperar. Aquesta xifra suposa una valorització
del 39,09% del total de residus municipals gestionats.

Segons dades facilitades pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental, Castellar del Vallès supera en 2,87 punts la mitjana comarcal de
recollida selectiva, que és del 36,22% del total de residus generats, i és molt similar
a la mitjana catalana de l’any 2016, que va ser del 39,00%.

El total de residus municipals generats a Castellar durant el 2017 va disminuir un
1,58% respecte el 2016. En valors absoluts, es van generar 171,92 tones menys de
residus. La quantitat de residus generats per habitant també ha disminuït
lleugerament, ja que ha passat d’1,26 quilos per habitant i dia l’any 2016 a 1,23
quilos per habitant i dia l’any 2017.

Un 60,91% del total de residus municipals recollits durant el 2017 es corresponen
amb la fracció resta, el que equival a 6.526,92 tones, 80,16 tones menys respecte
l’any anterior. Aquesta quantitat de residus es gestiona al Centre de Tractament de
Residus del Vallès Occidental (CTR), fet que permet reduir el percentatge de
deixalles que s’han de destinar finalment a l’abocador controlat,  a més d’extreure el
màxim aprofitament dels materials recuperables.

En termes globals, la recollida selectiva va disminuir en 91,76 tones respecte l’any
anterior. Aquesta xifra obeeix principalment a la disminució dels altres residus de la
deixalleria (com les runes o la fusta), així com també de la recollida de roba i piles.

La resta de fraccions van millorar el 2017 els seus registres respecte l’any anterior.
Així, la recollida d’envasos lleugers va incrementar-se un 8,80%, la de matèria
orgànica ho va fer en un 7,69% i la de paper i cartró en un 4,53%. 

file:///


Podeu consultar totes aquestes dades a l’apartat Castellar en xifres del web
municipal http://www.castellarvalles.cat/31813/indicador/174/.
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