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L’ARC lliura els reconeixements als millors 
resultats de la recollida selectiva de residus 
municipals 2019 
 

 S’atorguen reconeixements en les categories de recollida selectiva 
total, recollida selectiva de la fracció orgànica, de paper i cartró, de 
vidre, d’envasos lleugers i de menys generació de residus municipals 
 

 

 
 

La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, acompanyada del 
director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, han 
lliurat aquest dijous de forma telemàtica els reconeixements als ens locals amb 
millors resultats de la recollida selectiva de residus municipals de l’any 2019. 
Aquests guardons, que s’han lliurat periòdicament des de l’any 2017, volen ser 
un reconeixement públic als esforços que fan els ens locals de Catalunya per 
incrementar els resultats de prevenció i recollida selectiva de residus. 

En total s’atorguen reconeixements en sis categories: recollida selectiva total, 
recollida selectiva de la fracció orgànica, de paper i cartró, de vidre, d’envasos 
lleugers i de menys generació de residus municipals. Així mateix per cada 
categoria hi ha un reconeixement per comarca, municipis de menys de 1.000 
habitants, municipis entre 1.001 i 5.000 habitants, els que tenen entre 5.001 i 
15.000 habitants, així com els municipis entre 15.001 i 60.000 habitants i els que 
tenen més de 60.000 habitants (grans ciutats).  
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En la categoria de recollida selectiva total han estat reconeguts: 

 Comarca: Berguedà (RStotal 68.94%). 

 Municipis de menys de 1.000 habitants: Sant Quirze Safaja (92,89%). 

 Municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: Breda (92,19%). 

 Municipis entre 5.001 i 15.000 habitants: Matadepera (92,17%). 

 Municipis entre 15.001 i 60.000 habitants: Manlleu (70,30%). 

 Municipis de més de 60.000 habitants: Girona (51,08%). 

 

 
 

En la categoria de recollida selectiva de la fracció orgànica han estat reconeguts: 

 Comarca: Terra Alta (RSorgànica 27,63%). 

 Municipis de menys de 1.000 habitants: Montoliu de Lleida (55,66%). 

 Municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: Sant Esteve de Palautordera 
(49,14%). 

 Municipis entre 5.001 i 15.000 habitants: Alcarràs (39,79%). 

 Municipis entre 15.001 i 60.000 habitants: Berga (26,11%). 

 Municipis de més de 60.000 habitants: Girona (20,40%). 
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En la categoria de recollida selectiva de paper i cartró han estat reconeguts: 

 Comarca: Osona (RSpaper 17,36%). 

 Municipis de menys de 1.000 habitants: Capolat.(25,09%). 

 Municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: Santa Eugènia de Berga 
(26,87%). 

 Municipis entre 5.001 i 15.000 habitants: Roda de Ter (20,80%). 

 Municipis entre 15.001 i 60.000 habitants: Manlleu (18,96%) 

 Municipis de més de 60.000 habitants: Lleida (10,79%). 
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En la categoria de recollida selectiva de vidre han estat reconeguts: 

 Comarca: Terra Alta (RSvidre 10,54%). 

 Municipis de menys de 1.000 habitants: Ginestar (21,32%). 

 Municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: Corçà (12,80%). 

 Municipis entre 5.001 i 15.000 habitants: Alcarràs (9,84%). 

 Municipis entre 15.001 i 60.000 habitants: Berga (7,41%). 

 Municipis de més de 60.000 habitants: Vilanova i la Geltrú (5,24%). 

 

 
 

En la categoria de recollida d’envasos lleugers han estat reconeguts: 

 Comarca: Berguedà (RSlleugers 10,38%). 

 Municipis de menys de 1.000 habitants: Granja de l’Escarp (21,95%). 

 Municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: Vilablareix (14,84%). 

 Municipis entre 5.001 i 15.000 habitants: Alcarràs (14,33%). 

 Municipis entre 15.001 i 60.000 habitants: Molins de Rei (11,73%). 

 Municipis de més de 60.000 habitants: Terrassa (5,82%). 
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En la categoria de menys generació de residus municipals han estat reconeguts: 

 Comarca: Terra Alta (370 kg/h/any). 

 Municipis de menys de 1.000 habitants: Valls d’Aguilar (169,50). 

 Municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: Corbins (245,37). 

 Municipis entre 5.001 i 15.000 habitants: Alcarràs (278,76). 

 Municipis entre 15.001 i 60.000 habitants: Salt (369,45). 

 Municipis de més de 60.000 habitants: Terrassa (386,71). 
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