
VALORACIÓ DE L’INFORME ANUAL SOBRE LA RECOLLIDA 
DE RESIDUS MUNICIPALS AL PLA D’URGELL. 

Ràtio de generació de residus (kg de residus generats per un habitant en un any): 

- Pla d’Urgell= 384Kg/hab*any 
- Bell-lloc d’Urgell= 388Kg/hab*any (ocupem la dotzena posició dels 15 municipis). 

 

A nivell del pla d’Urgell hi ha hagut un increment de la fracció resta o rebuig. 

 

Índex de recollida selectiva bruta (total recollit de forma selectiva) i recollida selectiva neta 
(total recollit restant els residus mal classificats o impropis): 

- Pla d’Urgell= 44,49% recollida selectiva neta (6.94% impropis). 
- Bell-lloc d’Urgell= 41.35% recollida selectiva neta (5.69% impropis) (ocupem la 

tretzena posició dels 15 municipis). 



 

 

 

DADES EN FUNCIÓ DE LA FRACCIÓ RECOLLIDA 

Rebuig: 

 

Bell-lloc és el 4t poble que més rebuig genera.  



Fracció orgànica: 

 

Bell-lloc és el 13è poble que més fracció orgànica recicla amb un 12.74% d’impropis. 

Envasos: 

 

Bell-lloc és l’11è poble que més residus d’envasos recicla amb un 33.6% d’impropis. A partir del 
26% d’impropis es penalitza. 

  



Paper: 

 

Bell-lloc és el 9è poble que més residus de paper i cartró recicla. 

Vidre: 

 

Bell-lloc és el 4t poble que més residus de vidre recicla.  

 

 

 

 



Quilos de recollida selectiva NETA (no tenim en compte els impropis) per habitant i per any: 

 

CONCLUSIONS 

A Bell-lloc d’Urgell es genera un total de residus de 388kg/hab*any dels quals 
160,438kg/hab*any són residus recollits de forma selectiva, 22,08 kg/hab*any són impropis 
(residus mal reciclats) i 206kg/hab*any són residus no reciclats (llençats al rebuig).  

Actualment el cànon que paguem a l´Agència de Residus (ARC) per cada tona de rebuig que 
dipositem a l´abocador és de 19,10€. 

Està previst que aquest any 2016, quan aprovin els pressupostos de la Generalitat, el cànon 
passarà a ser de 24,50€/tona. 

Està previst que en els propers anys es vagi incrementant (al 2017: 30€/t, 2018: 35,6€/t, 
2019:41,3 €/t), fins arribar al 2020 a 47,1€/t.  

L´objectiu de l´ARC és que el cànon produeixi un efecte real de dissuasió del tractament 
finalista del rebuig a abocador i, per tant, fomenti la recollida selectiva. 

La recollida de roba usada a Bell-lloc va començar el 22 de febrer de 2016, per aquest motiu no 
sortim reflectits en aquest informe. 

 


