
   

Informe anual de la gestio  dels residus 
del municipi d’Albata rrec mitjançant 

illes 

En el municipi d’Albatàrrec la recollida dels residus es duu a terme mitjançant el sistema illes 

d’aportació. Aquest nou sistema de recollida selectiva, es va iniciar al juliol de 2018. Amb la 

implantació d’aquest nou model de recollida es va aconseguir, als municipis amb aquest 

sistema, duplicar la recollida selectiva, respecte al sistema anterior.  

En relació a l’any 2020, en termes globals, a tots els municipis, ha augmentat la generació de 

residus en totes les fraccions. Destaca els augments de voluminosos, fracció vegetal i residus 

aportats a deixalleries, de més d’un 20%. Les altres fraccions han augmentat amb els següents 

percentatges: resta un 7%, orgànica un 9%, paper i cartró un 2% i vidre un 9%. 

Caldrà valorar, amb les dades dels anys posteriors, si aquestes variacions són fruit dels canvis 

d’hàbits ocasionats per les mesures aplicades per la pandèmia o són tendències que es 

confirmaran. 

En tot cas el % de recollida selectiva ha augmentat un 1% i es situa al 45%, unes dècimes per 

sobre la mitjana catalana de l’any 2019 (44,8%) i uns punts per sota dels objectius europeus 

50% al 2020 i 65% al 2025. 

Amb aquest informe us posem a disposició algunes dades del vostre municipi per tal que 

pugueu valorar la vostra tendència a nivell municipal. 

Gràfica 1. Kg per fracció entre 2017 i 2020 en el municipi d'Albatàrrec 

 

http://www.segria.cat/arees/gestio-residus/les-illes-daportació
http://www.segria.cat/arees/gestio-residus/les-illes-daportació


   
 

Taula 2. Resultats per mesos de les diferents fraccions en el municipi d'Albatàrrec any 2020 

 

 

Gràfica 2. Evolució de la generació de residus per fracció any 2020 

 

 

 Albatarrec  RSU  FORM  ENVASOS  PAPER  VIDRE  F.V.  VOLUM 

 kg total 

 KG/hab i 

dia 
 % RSU 

 % 

FORM 

 % 

ENVASOS 
 % PAPER  % VIDRE  %F.V. 

 % 

VOLUM 

 % 

Selectiva 

Gener 29.148     9.445       4.522      4.417     5.928    -        4.400        57.859,40 85% 50% 16% 8% 8% 10% 0% 8% 50%

Febrer 30.200     8.434       3.999      3.329     3.221    740      4.140        54.061,94 79% 56% 16% 7% 6% 6% 1% 8% 44%

Març 32.892     10.076     4.597      2.991     3.096    1.000  1.780        56.431,62 83% 58% 18% 8% 5% 5% 2% 3% 42%

Abril 35.059     8.786       4.801      4.208     3.074    620      3.720        60.267,03 88% 58% 15% 8% 7% 5% 1% 6% 42%

Maig 38.223     9.794       4.589      3.423     4.423    1.220  5.200        66.872,18 98% 57% 15% 7% 5% 7% 2% 8% 43%

Juny 38.869     10.587     5.174      3.920     4.359    640      3.220        66.767,85 98% 58% 16% 8% 6% 7% 1% 5% 42%

Juliol 41.056     10.486     4.767      5.179     4.625    920      3.540        70.573,54 103% 58% 15% 7% 7% 7% 1% 5% 42%

Agost 38.183     13.117     4.111      3.264     5.172    -        2.480        66.325,64 97% 58% 20% 6% 5% 8% 0% 4% 42%

Setembre 39.062     8.159       4.532      3.507     3.232    640      3.900        63.031,70 92% 62% 13% 7% 6% 5% 1% 6% 38%

Octubre 36.579     11.511     3.980      4.369     4.065    -        1.680        62.183,52 91% 59% 19% 6% 7% 7% 0% 3% 41%

Novembre 33.067     10.593     2.922      3.752     3.726    -        4.400        58.461,20 86% 57% 18% 5% 6% 6% 0% 8% 43%

Desembre 30.280     9.420       4.594      4.268     3.125    -        3.180        54.867,00 80% 55% 17% 8% 8% 6% 0% 6% 45%

TOTAL 422.618  120.406   52.588    46.626  48.045  5.780  41.640      737.702,63 90% 57% 16% 7% 6% 7% 1% 6% 43%



   
 

Gràfica 3. % Per fracció de residus en el municipi d'Albatàrrec any 2020 

 

 

En la (Taula 2) podem observar les diferents illes d’aportació del municipi, amb el promig dels 

kg recollits durant el segon any, també observem el percentatge final de kg reciclats amb un 

gradient de menor (roig) a major (verd), així doncs, hem d’estudiar aportar solucions en les 

illes amb els gradients més càlids.  

Taula 2. Promig de Kg de residus recollits en les illes d'aportació en el municipi d'Albatàrrec entre gener i 
desembre de 2020 



   
 

En la (gràfica 4), podem observar els kg de resta (destinades a l’abocador) i els kg de les 

fraccions reciclables (orgànica, envasos, paper i cartró i vidre) per illa d’aportació.  

Gràfica 4. Reciclatge per illa en el municipi d’Albatàrrec 

En la següent gràfica, observem els kg totals de residus que han admès de gener a desembre 

de 2020 cada illa d’aportació del municipi, així doncs, podem estudiar l’ús de cada illa en 

l’aportació total de residus. 

Gràfica 5. Kg de residus per illa en el municipi d'Albatàrrec 



   
 

En el mateix període de la implantació del sistema d’illes d’aportació, es va instaurar un servei 

de deixalleria mòbil, on la població del municipi pot portar els residus que no es poden tirar en 

les illes d’aportació, el nº d’usuaris per mes són els següents: 

 

 

Gràfica 6. Usuaris de residus  de la deixalleria mòbil en el municipi d'Albatàrrec 
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