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GENERACIÓ RESIDUS MUNICIPALS

• L’any 2013 en el conjunt de les Comarques de Lleida- Alt Pirineu 
es van generar 181.029 t de residus municipals.

• La generació per càpita s’ha situat en 1,12 kg/hab./d ia.

• Aquesta xifra es situa per sota de la mitjana de Cat alunya que és 
d’1,30 kg/hab./dia

• Es pot afirmar que la generació total de residus munici pals ha 
disminuït un 3,55 % respecte l’any 2012, quan es van  generar 
187.703 t, o 1,16 kg/hab./dia. 



GENERACIÓ RESIDUS MUNICIPALS

• La comarca que genera 
més residus per càpita és la 
Val d’Aran, amb un rati de 
2,08 kg/hab./dia , o 760,29 
kg/hab./any. 

• Només tres comarques, la 
Val d’Aran, la Cerdanya i el 
Pallars Sobirà,  superen la 
generació mitjana de 
Catalunya (1,30 kg/hab./dia 
o 475,09kg/hab./any).

• La comarca que genera 
menys residus per càpita 
són les Garrigues, amb 0,98 
kg/hab./dia, o 356,37 
kg/hab./any .



Recollida selectiva bruta de residus 
municipals

• El 2013 la recollida selectiva bruta de residus munic ipals en 
aquestes comarques s’ha situat en 53.957,46 t.

• En percentatge sobre els residus municipals generats s uposa el 
29,81 %.

• Respecte l’any 2012, que es van recollir 57.830,49 t,  representa 
una disminució del 6,70 %.

• La recollida selectiva bruta en aquesta demarcació est à per sota 
de la mitjana de Catalunya que és del 37,95 %



• A la comarca de la Val 
d’Aran es generen 760,3 
kg/hab./any. D’aquests, 
225,5 kg/hab./any, el 29,7%, 
són recollits selectivament, 
mentre que 534,8 
kg/hab./any, el 70,3% es 
gestionen com fracció
resta.

• La comarca que genera 
menys residus per càpita 
són les Garrigues, amb 
356,4 kg/hab./any. 
D’aquests es recullen 
selectivament 81,6 
kg/hab./any, el 22,9 %. 

Recollida selectiva bruta de residus 
municipals



Recollida selectiva neta de residus 
municipals

• La recollida selectiva neta representa els residus muni cipals 
recollits selectivament sense considerar els impropis p resents a
cada fracció objecte de recollida. 

• El 2013 el percentatge de la recollida selectiva net a de residus
municipals a les Comarques de Lleida-Alt Pirineu s’ha  situat en 
el 24,73 %.

• El percentatge de la recollida selectiva neta calcula da per a tota 
Catalunya és del 30,80 % sobre els residus municipals  generats. 



Recollida selectiva neta de residus 
municipals

• La comarca amb el percentatge 
més alt de recollida selectiva neta 
és la Segarra, que ha assolit el 
44,81 %.

• La comarca amb el percentatge 
més baix de recollida selectiva 
neta és la Cerdanya, amb el 
18,50%

• Tres comarques superen la 
mitjana de Catalunya de recollida 
selectiva neta que es situa en 30,8 
%, i que són la Segarra, l’Alt Urgell 
i el Pla d’Urgell.



Recollida selectiva neta de residus 
municipals

• La recollida selectiva neta de les 4 fraccions 
ordinàries FORM + Autocompostatge, 
paper/cartró, vidre i envasos lleugers es 
calcula restant de les seves quantitats 
brutes els impropis.

• El volum més alt de recollida selectiva neta 
ordinària correspon a la comarca de l’Alt 
Urgell, amb un total de 144,33 kg/hab./any.

• Les comarques de l’Alt Urgell, el Pla de 
l’Estany i el Pallars Sobirà superen la 
mitjana de recollida selectiva neta ordinària 
de Catalunya que es situa en 107,89 
kg/hab./any.



Recollida selectiva neta de la fracció
orgànica

• La comarca amb l´índex més alt de 
recollida selectiva neta (RSN) de la 
fracció orgànica + Autocompostatge 
és la Segarra, que ha assolit una 
recollida de 79,59 kg/hab./any.

• La comarca amb el menor rati de 
recollida selectiva neta és la Val 
d’Aran, amb 0,76 kg/hab./any.

• Quatre comarques, la Segarra, l’Alt 
Urgell, la Noguera i l’Urgell, superen 
la mitjana de RSN de la fracció
orgànica + Autocompostatge, que se 
situa en 43,25 kg/hab./any.



Recollida selectiva neta de paper i 
cartró

• La comarca amb l’índex més alt de 
recollida selectiva neta (RSN) de paper i 
cartró és l’Alt Urgell, que ha assolit rati 
de 40,36 kg/hab./any.

• La comarca amb l’índex més baix de 
recollida selectiva neta de paper i cartró
és la Noguera, amb 10,21 kg/hab./any.

• Només les comarques de l’Alt Urgell, la 
Cerdanya i el Pallars Sobirà superen la 
mitjana de RSN de paper i cartró de 
Catalunya, que se situa en 32,66 
kg/hab./any.



Recollida selectiva neta de vidre

• La comarca amb l’índex més alt de 
recollida selectiva neta (RSN) de vidre és el 
Pallars Sobirà, que ha recollit 42,35 
kg/hab./any.

• La comarca amb l’índex més baix de 
recollida selectiva neta de vidre són les 
Garrigues amb 13,38 kg/hab./any. 

• Totes les comarques a excepció de la 
Noguera, l’Urgell, el Segrià i les Garrigues 
superen la mitjana de RSN de vidre de 
Catalunya, que se situa en 19,0 
kg/hab./any.



Recollida selectiva neta d’envasos 
lleugers

• La comarca amb l’índex més alt de 
recollida selectiva neta (RSN) d’envasos 
lleugers és la Segarra, que ha recollit 
19,03 kg/hab./any, aproximadament 1 kg 
menys que a l’any anterior.

• La comarca amb l’índex més baix de 
recollida selectiva neta d’envasos 
lleugers és  la Val d’Aran amb 3,63 
kg/hab./any, comparat amb 3,09 
kg/hab./any a l’any 2012.

• Quatre comarques, la Segarra, l’Alt 
Urgell, el Pallars Jussà i el Pla d’Urgell, 
superen la mitjana de RSN d’envasos 
lleugers de Catalunya, que es situa a 
12,0 kg/hab./any.



Recollida de la fracció resta

• La comarca amb l’índex més alt 
de residus recollits com fracció
resta és la Val d’Aran, que ha 
recollit 1,47 kg/hab./dia o 534,82
kg/hab./any.

• La comarca amb l’índex més 
baix de fracció resta és la 
Segarra, amb 0,46 kg/hab./dia, o 
167,49 kg/hab./any. de manera 
no selectiva.

• Només el Pallars Jussà ha 
recollit a l’any 2013 més 
quantitat de fracció resta que a 
l’any 2012.

• Quatre comarques, la Val d’Aran, 
la Cerdanya, el Pallars Sobirà i 
l’Alta Ribagorça, superen la 
mitjana de Catalunya de 0,81 
kg/hab./dia o 294,83 kg/hab./any.



Recollida selectiva bruta d’altres 
residus

Les dades dels altres tipus de residus recollits se lectivament representen la 
recollida selectiva bruta, ja que no es disposa de prou dades com per 
calcular la recollida selectiva neta a nivell de co marca. 

•Poda i jardineria: 1.252 tones

•Voluminosos i fusta: 4.855 tones

•Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): 915 tones

•Piles: 38 tones

•Medicaments: 39 tones

•Tèxtil: 417 tones

•Residus especials en petites quantitats (REPQ): 97 tones

•Altres residus recollits selectivament: 595 tones



Dades 2013 de residus municipals a 
les Comarques de Lleida -Alt Pirineu



Lleida-Alt Pirineu



Consideracions:
1. Les dades corresponen a la informació facilitada pels ens locals 
titulars de la gestió de residus municipals

2. Les quantitats de residus de cada fracció represe nten la suma de 
recollides domiciliàries, comercials i entrades a d eixalleries.

3. S’ha demanat als titulars de deixalleries d’àmbi t supramunicipal 
desglossar les quantitats recollides per municipis del seu àmbit. Si 
aquest desglossament no s’ha fet correctament, la t otalitat dels residus 
recollits s’ha atribuït al municipi on s’ubica la d eixalleria. Això pot donar 
lloc a un percentatge de Recollida Selectiva total més elevat del compte.



Millors resultats de RS neta a Lleida i l’Alt 
Pirineu i Aran

La comarca amb el percentatge més alt de recollida selectiva neta és la Segarra , 
que ha assolit el 44,81 %.

Municipis amb el percentatge més alt de RS neta a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

Lleida-Alt Pirineu

Municipi Població 2013 Recollida selectiva neta en %

PALAU D'ANGLESOLA 2.185 55,35

LINYOLA 2.654 54,90

FONDARELLA 818 54,60

POAL 648 54,23

CASTELLSERÀ 1.078 51,10



Millors resultats de RS neta per municipis de 
Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

Garrigues

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
JUNEDA 3.481 25,23
GRANYENA DE LES 
GARRIGUES 173 24,14
TORMS 153 22,91
BELLAGUARDA 317 21,96
ARBECA 2.470 21,90

Noguera

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
PONTS 2.690 25,48
CUBELLS 419 24,39
ARTESA DE SEGRE 3.708 24,38
IVARS DE NOGUERA 365 24,07
ALBESA 1.636 24,05

Segarra

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
CERVERA 9.212 50,13
TORÀ 1.253 50,12
SANT GUIM DE FREIXENET 1.112 49,67
GUISSONA 6.796 49,16
GRANYANELLA 142 33,52

Pla d'Urgell

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
PALAU D'ANGLESOLA 2.185 55,35
LINYOLA 2.654 54,90
FONDARELLA 818 54,60
POAL 648 54,23
BELLVÍS 2.371 49,73

Urgell

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
CASTELLSERÀ 1.078 51,10
VERDÚ 1.002 50,85
VALLBONA DE LES 
MONGES 259 42,58
NALEC 105 39,94
BELIANES 556 39,07

Segrià

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
ARTESA DE LLEIDA 1.519 41,85
GIMENELLS I PLA DE LA 
FONT 1.141 26,99
SUNYER 298 24,94
VILANOVA DE SEGRIÀ 900 23,85
TORRE-SERONA 369 23,19



Millors resultats de RS neta per municipis de 
Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

Pallars Sobirà

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
FARRERA 124 36,64
SORIGUERA 374 34,09
BAIX PALLARS 376 33,46
GUINGUETA D'ÀNEU 326 31,34
LLAVORSÍ 361 31,09

Val d'Aran

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
VIELHA E MIJARAN 5.508 23,92
VILAMÒS 178 23,64
ARRES 61 23,64
NAUT ARAN 1.780 18,03
BOSSÒST 1.187 16,64

Alt Urgell

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
ESTAMARIU 126 44,37
SEU D'URGELL 12.468 44,33
MONTFERRER I 
CASTELLBÒ 1.022 44,23
RIBERA D'URGELLET 955 43,98
PONT DE BAR 176 43,96

Alta Ribagorça

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
VALL DE BOÍ 1.023 33,16
VILALLER 633 32,63
PONT DE SUERT 2.441 23,01

Cerdanya

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
MERANGES 100 27,07
PUIGCERDÀ 8.910 21,46
ALP 1.712 19,73
GUILS DE CERDANYA 564 19,35
BOLVIR 373 18,26

Pallars Jussà

Municipi Població
2013

Recollida 
selectiva neta en 

%
TALARN 436 31,81
TREMP 6.288 31,70
LLIMIANA 162 30,98
SARROCA DE BELLERA 126 30,97
CONCA DE DALT 446 30,85
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