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El director de l’Agència de Residus inaugura 
la deixalleria de Juneda 
 

• Donarà servei als gairebé 3.500 habitants d’aquest municipi de les 
Garrigues 

 
 
El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, 
acompanyat per l’alcalde de Juneda (Garrigues), Antoni Villas, i pel president 
del Consell Comarcal de les Garrigues, Juli Muro, ha inaugurat aquest matí la 
deixalleria del poble, que donarà servei als gairebé 3.500 habitants d’aquest 
municipi. Tost ha remarcat que instal·lacions com aquestes “ajuden a assolir 
nivells més alts de recollida i valorització” dels residus. També hi ha assistit la 
directora dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida, Dolors 
Tella. 
 
La deixalleria de Juneda està al Polígon Industrial Sud, en una parcel·la en 
forma triangular d’uns 1.139 m2. Està construïda en dues cotes per facilitar la 
disposició dels residus que portin els ciutadans a l’interior dels contenidors 
grans. Hi ha quatre contenidors de 15 m3, oficina, magatzem de residus 
especials i els contenidors iglú per a la recollida del paper/cartró, vidre i 
envasos. 
 
La construcció d’aquest equipament, que gestiona el Consell Comarcal de les 
Garrigues, ha comptat amb un ajut de l’ARC de 113.000 euros. 
 
Amb aquest equipament ja són dues les deixalleries fixes en servei a la 
comarca de les Garrigues. La xarxa de deixalleries catalanes està constituïda 
per més de 300 instal·lacions, que presten servei a la quasi totalitat dels 
habitants de Catalunya. L’extensió territorial de les deixalleries ha estat 
possible gràcies al pla d’implantació que des de l’any 1994 es va iniciar amb els 
primers programes de residus municipals, inicialment per a municipis de més 
de 5.000 habitants, i ampliat després als de 2.000 habitants, així com al 
desplegament del programa d’ajuts per part de la Generalitat per a facilitar 
aquesta implantació. 
 
 
La generació de residus al municipi 
 
Juneda té una ràtio de generació de residus d’1,04 kg/hab/dia, molt semblant a 
la mitjana de la comarca (1,03 kg/hab/dia), però molt per sota de la de 
Catalunya (1,53 kg/hab/dia). La taula següent mostra les dades de residus 
municipals de 2011: 
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JUNEDA     

kg/hab./dia 1,04 
Residus domèstics i 

comercials % sobre generació 
Matèria orgànica 154,64 11,75 

Poda 0,08 0,01 

Paper i cartró 87,08 6,62 

Vidre 54,82 4,17 

Envasos 36,52 2,78 

Voluminosos 16,99 1,29 

RAEE 0,6 0,05 

Piles 0,03 0 

Medicaments 0 0 

Tèxtil 0,22 0,02 

Runes 0,42 0,03 

Residus esp.  En pet. quantitats 0,36 0,03 

Altres residus deixalleries 0,43 0,03 

TOTAL RECOLLIDA SELECTIVA 352,19   

Resta 963,57   

GENERACIÓ 1315,76   
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