
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
Salt situa la recollida selectiva per sobre del 50% 

 
La xifra ha passat, en només tres anys, del 32,43% al 50,64%, cinc punts per sobre de la 
mitjana catalana 
 
Campanyes informatives, illes completes i agrupades de contenidors i el porta a porta 
comercial de cartró i vidre, mesures impulsades que han impulsat les dades 

 
La recollida selectiva de Salt s’ha enfilat aquest 2020 fins al 50’64%, una xifra que suposa 

un increment del 18,21% en només tres anys. L’aposta de l’Ajuntament de Salt per continuar 

millorant les dades continua donant els seus fruits gràcies a les diferents accions que s’estan 

duent a terme com les d’agrupar i completar les illes de contenidors, potenciar el porta a 

porta comercial de cartró i vidre i consolidar les campanyes informatives. 

 

El 2017 a Salt la recollida selectiva representava un 32,43%, un percentatge que s’ha 

incrementat en només tres anys a partir del nou servei de recollida de residus, neteja viària i 

deixalleria municipal que vam posar en marxa l’any 2018. 

 

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “continuem veient els resultats de les accions 

que es van iniciar fa tres i això ens esperona a continuar treballant en la mateixa línia i 

no aturar-nos a l’hora de buscar la millor eficiència en matèria de recollida selectiva i 

reciclatge”. 

 

Per la seva banda, el regidor de Serveis Urbans, Josep Valentí, afegeix que “les dades en 

recollida selectiva formen part de tot un paquet d’indicadors positius que estem 

recollint i que són fruit de l’esforç diari que realitzem des de l’àrea i per la implicació 

de la ciutadania. Els voldria agrair aquesta dinàmica i els animo a continuar reciclant, 

ja que sense la seva implicació no podríem aconseguir els objectius marcats per als 

propers anys”. 

 

Les xifres a les quals ha arribat Salt durant el darrer any en matèria de recollida selectiva la 

situen cinc punts per sobre la mitjana catalana que, a hores d’ara, està en el 45,90%. 

 

Porta a porta comercial 

Des de l’any 20218 també s’ha potenciat el servei de recollida de residus porta a porta als 

establiments de Salt (vidre i cartró). En aquesta línia, ja hi ha 250  comerços que hi 

participen. 

 
 
 


