
   

Informe anual de la gestio  dels residus 
del municipi d’Alcano  mitjançant illes 

En el municipi d’Alcanó 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 de 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'Alcanó 

 

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’Alcanó any 2020 

 

 

Gràfica 2. Evolució de la generació de residus per fracció any 2020 
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Gràfica 3. % Per fracció de residus en el municipi d'Alcanó 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 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'Alcanó  

 

Municipi Lloc Carrer RSU FORM ENVASOS PAPER VIDRE

TOTAL 

ILLA

TOTAL 

RECICLAT % Reciclat

Alcanó 3278 Carrer Afores 839 421 167 118 113 12.771 6.411 50%

Alcanó 3279 Carrer Major 475 315 100 140 112 13.040 6.431 49%

Alcanó 3280 Camí dels Camps 1.216 945 306 194 266 22.433 13.805 62%

2.529 1.682 574 451 491 48.245 26.647 55%TOTAL



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

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

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

 

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 entre gener i desembre de 2020 en el municipi d'Alcanó 

 



   
 

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'Alcanó 
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