
 

 

Departament: Medi Ambient 
Assumpte: resum serveis de recollida de 
residus 2017 

Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament 
BELL-LLOC D’URGELL 
 
 
 
Senyor, 
 
En relació a la gestió dels residus del vostre municipi de l’any 2017, adjunt es detallen els 
residus recollits, els serveis realitzats i el balanç econòmic final de despeses i ingressos. 
 
RESIDUS RECOLLITS 
 

RESIDUS KG 2017 
Envasos lleugers 59.293 
Paper i cartró 51.892 
Vidre 52.364 
Orgànica 192.365 
Rebuig 519.210 
Roba usada 4.840 
Oli de cuina 209 
Deixalleria 26.674 
TOTAL 906.848 
% recollida selectiva 42,75% 

 
També us adjuntem l’Informe 2017 sobre la recollida de residus municipals al Pla 
d’Urgell, amb dades més detallades a nivell comarcal i la seva evolució. 
 
 
SERVEIS REALITZATS 
 

SERVEIS RECOLLIDA NRE. SERVEIS 
2017 

Recollida contenidors soterrats RSU 1.176 
Recollida contenidors soterrats FORM 1.440 
Recollida contenidors soterrats i superfície ENVASOS 878 
Recollida contenidors soterrats i superfície  P/C 868 
Recollida contenidors soterrats i superfície  VIDRE 171 
Recollida contenidors superficials RSU i FORM 5.155 
Neteja contenidors superficials RSU i FORM 377 
Neteja interior contenidors selectiva 2 



 

 

SERVEIS RECOLLIDA NRE. SERVEIS 
2017 

Neteja exterior contenidors selectiva 16 
Neteja interior contenidors soterrats RSU-FORM 107 
Neteja interior contenidors soterrats E-P/C-V  48 
Neteja exterior contenidors soterrats 245 
Neteja entorn 8.820 
RSU soterrat no buidat 1 
FORM soterrat no buidat 1 
PAPER soterrat/superfície no buidat 2 
Manteniment de contenidors RSU SUPERFICIAL 324 
Manteniment de contenidors FORM SUPERFICIAL 120 
Manteniment de contenidors SOTERRATS 720 
Manteniment de contenidors SELECTIVA SUPERFICIAL 99 
  
RECOLLIDA VOLUMINOSOS 12 
SERVEI DEIXALLERIA MÒBIL 6 

 
 
BALANÇ ECONÒMIC 
 

DESPESES 2017 IMPORT 
Tractament rebuig abocador 17.734,36 € 
Quota Aj. Castellnou 2.551,59 € 
Cànon ARC 14.498,87 € 
Tractament orgànica (FORM) 9.095,89 € 
Gestió residus especials en petites quantitats (REPQ) 257,97 € 
Recollida residus i desp. gestió 117.942,92 € 
Amortitz. soterrats 17.830,86 € 
Recollida voluminosos 1.315,78 € 
Gestió deix. mòbil i transport 2.202,41 € 
Neteja viària 10.476,75 € 
TOTAL 193.907,40 € 

 
INGRESSOS 2017 IMPORT 
Recollida selectiva (envasos, paper i vidre) 18.840,97 € 
Venta de paper 5.255,69 € 
Recollida residus especials en petites quantitats (REPQ) 108,96 € 



 

 

INGRESSOS 2017 IMPORT 
Recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) 98,34 € 
Recollida de piles 132,13 € 
Bestretes retorn cànon 2017 (pendent regularitzar al 2018) 7.229,04 € 
Regularització retorn cànon 2016 3.058,20 € 
TOTAL 34.723,33 € 

 
BALANÇ FINAL 2017 159.184,07 € 

 
 
Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Medi Ambient del 
Consell Comarcal. 
 
Atentament, 
 
Joan Trull Borràs 
PRESIDENT 
(signat electrònicament a Mollerussa) 
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