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La Segarra és la comarca de les Terres de 
Lleida amb l’índex més alt de recollida 
selectiva de residus 
 

• El director de l’Agència de Residus de Catalunya ha  presentat avui 
les dades de residus municipals de les comarques de  Lleida, Alt 
Pirineu i Aran corresponents a l’any 2013 
 

• En aquestes comarques els residus municipals dismin ueixen un 
3,55%, mentre que la reducció mitjana a Catalunya v a ser 
d’aproximadament el 4% 
 

• La Segarra, l’Alt Urgell i  el Pla d’Urgell superen  la mitjana catalana 
de recollida selectiva neta 
 

• Palau d’Anglesola, el municipi de la demarcació de Lleida amb el 
percentatge més alt de recollida selectiva neta, su perior al 55% 

 
 
L’any 2013 es van generar a Catalunya 3.588.822 tones de residus municipals, xifra 
que suposa un 4% menys que l’any 2012. A les comarques de Lleida i de l’Alt 
Pirineu i Aran (l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, les Garrigues, la Noguera, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià, l’Urgell i la Val 
d’Aran)) la xifra va ser de 181.029 tones, un 3,55% menys que l’any anterior . En 
quant a la generació de residus per càpita, a Catalunya s’ha reduït en un any d’1,35 
kg/habitant/dia el 2012 a 1,30 kg/hab/dia el 2013, que ens situa en xifres de l’any 1997. 
A la demarcació de Lleida, la xifra encara és menor, d’1,12 kg/hab/dia. La comarca 
que genera menys residus per càpita és les Garrigues, amb 0,98 kg/hab/dia. 
 
 
La Segarra, l’Alt Urgell i  el Pla d’Urgell per sob re de la mitjana catalana de 
recollida selectiva neta 
 
Del total dels residus municipals, al conjunt de Catalunya la recollida selectiva neta, un 
cop extrets els residus impropis –els que no corresponen a la fracció on s’han 
dipositat- és d’un 30,8%, i d’un 24,73% a la demarcació de Lleida. Destaca la 
Segarra, amb un percentatge del 44,8%, seguida de l’Alt Urgell (39,2%) i el Pla 
d’Urgell (32,4%), totes per sobre de la mitjana. A la cua se situa la Cerdanya (18,5%). 
A nivell local, el Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) és el municipi d’aquestes 
comarques amb un índex més alt de recollida selecti va neta  (55,3%). El segueixen 
Linyola (54,9%), Fondarella (54,6%%) i el Poal (54,2%), al Pla d’Urgell, i Castellserà 
(51,1%), a l’Urgell. 
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Aquestes dades, extretes del balanç estadístic de residus municipals de l’any 2013, les 
ha presentat aquest migdia a Lleida el director de l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), Josep Maria Tost. D’aquesta manera, ha donat a conèixer en detall la 
generació dels residus a nivell comarcal i municipal.  
 
Podeu consultar les dades desglossades en els documents adjunts. 
 
 
15 d’octubre de 2014 


