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1. Consum de cigarretes



Mercat del tabac: cigarretes, tabac de liar, 
de pipa i cigarros – cigarretes producte 
més consumit (84% de les vendes a 
Catalunya)

Consum 427 milions paquets de cigarretes 
(compostos per 20 cigarretes) =  8,5 
bilions de cigarretes (Catalunya, 2019) (1). 

Reducció del consum 56% en l’última 
dècada 

1,5 milions de fumadors (gairebé el 20% 
de la població)(2) 

1. Consum de cigarretes
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(1) Ministeri d’Hisenda, 2020

(2) Agència de Salut Pública de Catalunya, 2018

Llei 28/2005

Llei 42/2010

Vendes anuals de cigarretes a Catalunya (2000-2019). 
Font: Ministeri d’Hisenda, 2020



1. Consum de cigarretes
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Increment durant l’estiu: turisme i increment de temperatures - 
activitats a l’aire lliure, terrasses, espais oberts

El consum de tabac a l’hivern es pot veure, en part, reduït degut a 
les restriccions de fumar en espais tancats

Evolució mensual de les vendes  de cigarretes a Catalunya (2019). Font: Ministeri d’Hisenda, 2020
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2. Generació i destí de les burilles

8,5 bilions de burilles de cigarreta = 2.720 tones de residus 
anualment (considerant que una burilla de cigarreta pesa 
0,32 grams de mitjana). 

A causa de la complexitat d’obtenció de dades, no s’inclou 
l’impacte generat pels filtres utilitzats amb el tabac de liar 

Generació de residus



2. Generació i destí de les burilles

Factors personals o socials: Sovint 
no són percebuts com a residus o 
com una font de contaminació i el 
seu littering està socialment més 
acceptat que el d’altres residus 

Factors contextuals com la 
presència i distància de papereres i 
cendrers o el fet que ja hi hagi 
brossa al terra (1)(2)

(1) Campbell, 2007; (2) Schultz et al, 2013



2. Generació i destí de les burilles

S’estima que les burilles representen entre el 30-40% de la 
brossa dispersa en municipis (en termes unitaris) (1)

Ciutat catalana (inspeccions 2018 i 2019) -representen de promig 
el 28% de l’índex de neteja (prèviament a que passin els serveis 
de neteja) i el 60% (després dels serveis de neteja) (2) 

Serveis de neteja viària municipal no estan dissenyats per a 
l’escombrat unitari i la seva eficàcia depèn del paviment o de la 
zona on s’acumulin.

Principals zones d’acumulació: voltants hospitals, parades de 
transport públic, centres educatius, accessos a supermercats i 
zones de joc(3) – algunes fonts indiquen increment del littering des 
d’entrada en vigor llei antitabac

Font de brutícia dispersa a la via pública

(1) WHO, 2017

(2) Datambient Assessors SL, 2020

(3) Valiente et al., 2020; Novotny i 
Slaughter, 2014. 



2. Generació i destí de les burilles

1r residu en el rànquing de deixalles marines més 
abundants en les neteges de platges d’arreu del món (1)  

Principals articles recollits en la regió occidental del 
Mediterrani, representant el 25,3% (en unitats) sobre el 
total de deixalles recollides (2)

La mida de les burilles de cigarreta i la ineficiència dels 
actuals sistemes de neteja de la sorra de les platges 
dificulta la seva eliminació 

Font de brutícia dispersa a platges 

(1) Ocean Conservancy, 2019
 
(2) Surfrider, 2017
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3. Costos ambientals de les burilles 

 Burilles: el filtre, el tabac, cendres i paper 
cremat i sense cremar. 

El potencial tòxic més alt es concentra en els 
filtres: 
● Composició en plàstic no biodegradable 

(acetat de cel·lulosa) 

● Acumulació gran quantitat de compostos 
resultants de la combustió del tabac (nicotina, 
monòxid de carboni, quitrà i amoni, metalls 
traça com cadmi, ferro, níquel, coure, zinc, 
magnesi o arsènic, compostos cancerígens)



4. Costos econòmics 
municipals



2. Costos econòmics municipals

Costos associats a la neteja, gestió, campanyes de comunicació, instal·lació 
d’estructures etc.  – assumits íntegrament per les administracions públiques.

No existeixen sistemes de RAP per als residus de productes de tabac i no es 
compleix amb el principi de qui contamina paga, ja que els costos s’estan repartint 
entre tots els ciutadans.

Directiva (UE) 2019/904: els Estats Membres han d’establir requisits en matèria de 
RAP, fent que els fabricants de dels residus de productes de tabac sufraguin els 
costs ocasionats per la neteja d’aquests abocaments de residus.

Àrea d’estudi molt poc desenvolupada i no s’han identificat estudis que analitzin 
aquests costos per als municipis a Catalunya. Aquests costos poden arribar a ser 
considerables. Ex: a municipis dels Estats Units, s’estima que els costos de 
recollida de les burilles poden oscil·lar entre 3 i 16 M$ l’any (1).  

(1) Schneider, et al. 2011



2. Costos econòmics municipals

Aproximació costos vinculats a la seva neteja en entorns 
urbans i a les platges - seguint la metodologia 
desenvolupada per Schneider et al., 2011 
● Composició de la brossa dispersa a la via pública (28% 

de l’índex de neteja) (1) i a platges (25,3%) (2)

● Costos de neteja viària municipis de Catalunya (3)

● Costos de neteja de platges municipis espanyols (4)

Limitacions: els municipis presenten de forma agregada 
tots els costos de neteja viària, aquests costos sovint no 
s’estableixen en funció de la quantitat de brossa recollida, 
manquen caracteritzacions de la brossa dispersa

(1) Datambient Assessors SL, 2020
(2) Surfrider, 2017
(3) Cercle de comparació intermunicipal de gestió i tractament de residus i neteja viària. Diputació de Barcelona, 2019
(4) Mouat et al., 2010
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5. Mesures de prevenció i gestió de les burilles

Aquestes mesures, es poden dissenyar amb els següents objectius:  

Reduir o limitar el consum de tabac

Reduir la toxicitat i persistència de les burilles

Evitar l’abandonament i la presència de burilles de cigarreta a les 
platges, carrers o altres entorns urbans amb l’objectiu de reduir els 
impactes ambientals i econòmics que generen per als municipis.

Sensibilitzar sobre l’impacte negatiu que provoquen les burilles de 
cigarreta al medi ambient i a l’espai urbà.

Recollir selectivament aquests residus per a la seva potencial 
valorització material



5. Mesures de prevenció i gestió de les burilles

Instruments en el disseny d’iniciatives 

 Instruments comunicatius i educatius: El seu objectiu és assolir un canvi en el 
comportament de l’agent implicat mitjançant l’oferiment d’informació sobre el impactes 
ambientals, econòmics i sobre la salut associats a les burilles de cigarretes, així com dels 
beneficis vinculats a una reducció del seu consum, a la correcta recollida i potencial 
valorització material. 

Ex:  Campanyes d’educació i comunicació, activitats d’aprenentatge, publicacions, 
etiquetatge...



5. Mesures de prevenció i gestió de les burilles

Instruments en el disseny d’iniciatives 

Instruments econòmics. El seu objectiu és aconseguir 
un canvi en la conducta dels agents implicats, mitjançant 
una compensació o penalització econòmica. Aquests 
instruments també poden tenir com a objectiu fomentar 
una internalització dels costos ambientals i, per tant, 
incentivar canvis en el model de producció i distribució 
per reduir aquests costos. 

Ex: Sistemes de responsabilitat ampliada al productor 
amb eco-modelització de taxes, taxes de mitigació, 
Sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR), sancions



5. Mesures de prevenció i gestió de les burilles

Instruments en el disseny d’iniciatives 

Instruments normatius. El seu objectiu és assolir 
un canvi en el comportament de l’agent implicat 
mitjançant l’aprovació de normativa que reguli 
l’actuació en matèria de producció, consum o gestió 
de les burilles.

Ex: Restriccions de mercat, objectius de reducció 
del consum, Lleis sobre la prohibició de fumar en 
espais públics, ordenances municipals que incloguin 
la prohibició de deixar abandonades les burilles i un 
règim de sanció de les infraccions 



5. Mesures de prevenció i gestió de les burilles

Instruments en el disseny d’iniciatives 

Instruments metodològics i tècnics. El seu 
objectiu és assolir una reducció en el consum de 
recursos naturals, la minimització del contingut de 
substàncies tòxiques, l’increment de la recollida 
selectiva i la seva valorització, entre d’altres. 

Ex: implantació de circuits de recollida i valorització 
d’aquests residus, l’aplicació de millors tecnologies 
disponibles i l’ecodisseny.  



5. Mesures de prevenció i gestió de les burilles

Instruments en el disseny d’iniciatives

Instruments organitzatius. El seu objectiu és 
establir un sistema organitzatiu per tal de coordinar 
els diferents agents, institucions i processos 
implicats.  

Ex: Pactes, convenis de col·laboració, acords 
voluntaris, comissions de seguiment, grups de 
treball...
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6. Procés de participació pública

Estiu 2020: procés participatiu obert a la ciutadania + procés 
participatiu d’experts

Objectiu: obtenir informació relacionada amb el comportament de les 
persones fumadores i la percepció de la ciutadania respecte a 
l’abandonament de burilles i de l’adequació de mesures per la seva 
recollida. 

Google Forms - 689 respostes 



6. Procés de participació pública

Consum de tabac i hàbits

Fumadors: 44,1% de les persones enquestades

El 54,0% quasi sempre utilitza papereres. 

Factors que més influencien en l’abandonament de 
les burilles al medi: el més votat va ser la manca de 
contenidors, seguit del fet que és un hàbit 
incorporat, la distància entre contenidors i que el 
terra ja és brut.

Total 

Tabac de liar

Tabac industrial

Filtres blancs

Filtres biodegradables

Filtres ecològics

Homes
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Mai i gairebé mai Sovint Gairebé sempre i sempre

Amb quina freqüència utilitzes la paperera per llençar la burilla? 



6. Procés de participació pública

Presència i impactes de les burilles

Percepció de la presència de burilles al seu municipi : Alta (66,4%) 

Percepció de presència de burilles a les platges del seu municipi: Alta (74,8%)

92% creuen que s’haurien de recollir correctament les burilles. Els motius darrere d’aquesta 
opinió són molt variats, sent els impactes ambientals els més votats. Altres motius habituals 
són la salut pública, els costos econòmics i en darrer lloc impacte visual/estètic. 

Informació disponible per a la població en general, es va preguntar als participants sobre la 
composició de les burilles: 

Coneixes la composició de les burilles? Creus que són biodegradables? Creus que contenen plàstic?

Si No Ns/Nc Si No Ns/Nc Si No Ns/Nc

Persones 
fumadores

21,4% 75,0% 3,6% 5,6% 83,6% 10,9% 63,2% 17,1% 19,7%

Persones 
no 

fumadores

30,9% 66,2% 2,9% 2,6% 91,7% 5,7% 68,8% 12,5% 18,7%

Total 26,7% 70,1% 3,2% 3,9% 88,1% 8,0% 66,3% 14,5% 19,2%



6. Procés de participació pública

Sistemes de prevenció i recollida de burilles

El 88,7% del total de participants pensen que  
cal implementar mesures i sistemes per evitar 
l’abandonament de les burilles i facilitar la 
seva recollida.

  



Alba Cabrera  
albac@rezero.cat

936 686 107
www.rezero.cat

Més informació:

Amb el cofinançament de: 
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