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ESTADÍSTIQUES DE RESIDUS 2017
Residus en massa (contenidor gris) i assimilables gestionats a abocador (taula 1):
-

La quantitat de RM generada a l’illa d’Eivissa durant el 2017 ha augmentat (5,67%)
respecte a l’any 2016.

-

La resta de residus assimilables a urbans (voluminosos, runes, jardineria i poda, sanitaris
grup II i cadàvers d’animals) sumen 6.531 t, un 8,7% menys que l’any anterior.

-

Tal com es pot veure a la taula, s’ha eliminat la columna corresponent a les entrades de
posidònia, ja que s’han deixat de dur aquests materials a l’abocador.

Residus reciclats: recollida selectiva (taula 2):
Els residus recollits selectivament (paper, envasos i vidre) a l’illa d’Eivissa sumen 20.086 t, amb
un increment del 8,25% respecte a l’any anterior.
Respecte a la recollida selectiva durant 2017, es detecta un augment de la quantitat total de
residus recollits selectivament.
-

Les quantitats totals de recollida selectiva a l’illa d’Eivissa han augmentat respecte a l’any
passat un 8,25%, totes les fraccions han incrementat la seua recollida en termes globals.

-

L’increment en la quantitat de tones efectivament gestionades de manera selectiva
reflecteix la millora de la gestió, més enllà del que aquest augment anual pugui
representar en proporció per a cada municipi. Així, l’increment del 7,3% de la recollida de
paper a Sant Josep s’ha aconseguit amb un augment de 132 tones, mentre que
l’augment del 30% (més quatre vegades més en percentatge) en Sant Joan és degut a
una recollida de 59 tones més respecte a l’any anterior (taula 4), és a dir, menys de la
meitat de tones. A la mateixa taula, la que es refereix als totals de l’illa d’Eivissa, podem
veure com les tres fraccions de recollida selectiva han augmentat entre un 5,7 i un 20%.

-

Un altre indicador bastant significatiu és el percentatge de residus recollits selectivament
respecte al total de Residus Domèstics (és a dir, la suma de Residu en Massa i Recollida
Selectiva), mostrat a la taula 5. Dels residus que la gent separa a ca seua, aquest
indicador ens dóna una idea de quina proporció se separa i quina se’n va al contenidor
gris. A la darrera taula, estructurada en municipis, la primera columna mostra la proporció
de recollida selectiva total, i les altres, les proporcions de cada fracció. Sant Josep i Santa
Eulària són els que més residus separen selectivament (un 19 i un 18% respectivament),
seguits de Vila (un 17%) i Sant Joan (12%). Sant Antoni (7,8%) és el que menys.

Variacions dels Residus Domèstics respecte a 2016, per municipis (taula 4):
Els valors de Residus Domèstics acumulats a 2017 comparats amb els acumulats durant el 2016
també han augmentat, passant de 133.750 t a l’illa d’Eivissa l’any passat a 141.846 t durant el
2017 (un augment del 8%).
A més, el percentatge que la recollida selectiva de l’illa d’Eivissa representa respecte dels
residus domèstics, enguany és d’un 14,16%.
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Taules 1 i 2. Residus abocador i Residus reciclats
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Taula 4. Augments de cada fracció

Taula 5. Percentatge de recollida selectiva respecte als RD
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LLEGENDA

NOM
RM
VOLUMINOSOS
RUNES

DESCRIPCIÓ
Residus en massa
Residus de gran volum que inclou mobles, matalassos, bicis, RAEE, fustes, ferralla, plàstics de gran tamany, …
Residus inerts no separat d'altres restes com plàstics, ferralla, etc que no poden entrar en pedreres en restauració

RAEE
INCREMENTS
respecte 2016
Mateix període
any anterior illa
Eivissa
% sobre RD
Residus
Domèstics

residus d'aparells elèctrics i electrònics recollits selectivament o recuperats de la fracció de voluminosos
% que ha augmentat cada fracció de recollida selectiva de l'any en curs respecte al mateix període de l'any anterior, a l'illa
d'Eivissa.
Quantitat recollida a l'illa d'Eivissa durant el mateix període de l'any anterior
Quantitat recollida selectivament de paper, envasos i vidre respecte al total de Residus Domèstics
Suma de Residus en massa + Fraccions de recollida selectiva

Taula 6. Llegenda
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