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1. NOUS REPTES EN MATÈRIA DE RESIDUS
1.1. Consideracions generals
La Directiva Marc de Residus 2008/98/CE de 19 de novembre1, que constitueix el
principal instrument normatiu en matèria de residus a nivell europeu, va establir
l’obligació de què els Estats membres havien de preparar programes de prevenció de
residus. En este sentit, Espanya va elaborar el Pla Nacional Integral de Residus 200820152, que estableix una sèrie d’objectius, mesures de prevenció i mesures de
reutilització en funció de la tipologia dels residus. Posteriorment, es va publicar el
Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-20203. Este programa desenvolupa
la política de prevenció de residus conforme a la normativa vigent, avalua les mesures
existents i proporciona una sèrie de mesures al voltant de quatre línies estratègiques:
reducció de la quantitat de residus, reutilització i prolongació de la vida útil dels
productes, reducció de substàncies nocives en materials i productes i reducció dels
efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient derivats de la generació de
residus.
Recolzat pels anteriors plans i programes, i tenint en compte les directrius normatives
europees i nacionals en matèria de residus, neix el Pla Estatal Marc de Gestió de
Residus 2016-20224 (PEMAR). Este pla té l’objectiu d’impulsar els programes que
permeten pal·liar les deficiències detectades en la gestió dels residus i promoure les
actuacions necessàries que proporcionen un major resultat ambiental i que asseguren
que Espanya compleix amb els objectius legals preestablerts.
Dins dels objectius a assolir per a l’any 2020 que recullen els instruments normatius
abans esmentats, junt amb la Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sols

1

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de novembre de 2008 sobre els residus i per la que
es deroguen determinades Directives.
2

Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, per la que es publica l’Acord del Consell
de Ministres pel que s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per al període 2008-2015.
3

Resolució de 20 de desembre de 2013, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per la
que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 13 de desembre de 2013, pel que s’aprova el Programa Estatal de
Prevenció de Residus 2014-2020. (BOE núm 20 de 23/01/2014, pàg 4270).
4

Resolució de 16 de novembre de 2015, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, per
la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015, pel que s’aprova el Pla Estatal Marc de
Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022. (BOE núm 297 de 12/12/2015, pàg 117395)
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contaminats, s’inclou la preparació per al reciclatge i la recuperació d’almenys el 50%
dels residus domèstics i comercials, per a les fraccions de paper, metall, vidre, plàstic,
biorresidus5 o altres fraccions reciclables.
Una posterior modificació de la Directiva de residus6, i la proposta de modificació de
la Llei de residus nacional7, incrementen estos objectius de preparació per a la
reutilització i el reciclatge per als residus municipals a mig i llarg termini: 55% en
2025, 60% en 2030 i 65% per a 2035.
Per altra banda, la modificació de la Directiva també fixa com a data límit l’1 de gener
de 2025, per a la implantació de la recollida separada de les fraccions de residus tèxtils
i residus perillosos d’origen domèstic; per garantir el seu correcte tractament i evitar
que aquests últims contaminen altres fraccions de residus domèstics.8
A nivell autonòmic, el nou Pla Integral de Gestió de Residus de la Comunitat
Valenciana 2019-20229 (PIRCVA 2019-2022) fixa un objectiu del 65% per al reciclatge
de residus domèstics generats per a l’any 2020. Este percentatge va incrementant-se
anualment fins arribar al 67% per a l’any 2022. De la mateixa manera, el PIRCVA 20192022 pretén aconseguir que, de tots els residus generats, en 2020 només el 35% vaja a
abocador, percentatge que anirà reduint-se progressivament fins arribar al 30% en
2022.
El marc normatiu en matèria de gestió de residus, tant a nivell europeu com nacional
i autonòmic, prioritzen i posen de relleu la necessitat de la impulsió i implementació
de mesures i accions dirigides a la prevenció de la generació de residus, que redunde

5

La nova Directiva europea en matèria de residus (Directiva 2018/851) defineix biorresidu com “residu biodegradable
de jardins i parcs, residus alimentaris i de cuina procedents de cases, oficines, restaurants, majoristes, menjadors,
serveis de restauració col·lectiva i establiments de consum al detall, i residus comparables procedents de plantes de
transformació d’aliments”.
6

Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual es modifica la Directiva
2008/98/CE sobre els residus.
7

Esborrany d’Avantprojecte de Llei pel qual es modifica la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Versió 18 de maig de 2018.
8

Apartats 12 b) i 17) respectivament de la modificació de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del
Consell de 30 de maig de 2018 per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus.
9

DECRET 55/2019, de 5 de abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat
Valenciana.
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en una reducció de les quantitats de residus generades i de l’impacte que generem
sobre l’entorn.

1.2. La importància de la fracció orgànica.
Tots i cadascun dels textos normatius anteriorment indicats, ressalten la importància
de separar de forma adequada els residus en origen per a aconseguir de forma conjunta
els objectius marcats, maximitzar el reciclatge i assegurar la posterior qualitat del
subproducte obtingut.
A finals de desembre de 2015, la Comissió Europea va presentar el seu paquet de
mesures sobre economia circular. Estes mesures establien noves indicacions respecte
de la prevenció dels residus, la seva reutilització i reciclatge, i a més, incloïen una
sèrie de propostes que conduirien a modificar dos de les normes de base en la gestió
dels residus a nivell comunitari: la Directiva Marc de Residus i la Directiva d’Abocadors.
La nova Directiva d’abocadors10 fa referència a l’elevada proporció que representen
els residus municipals biodegradables respecte a la totalitat de residus municipals
generats. A més, posa l’accent en el fet que “l’abocament de residus biodegradables
no tractats produeix efectes mediambientals negatius significatius pel que fa a
emissions de gasos d’efecte hivernacle i de contaminació de les aigües superficials i
subterrànies, el sòl i l’aire”. Tenint tot açò en compte, esta modificació de la Directiva
estableix una restricció addicional molt important: prohibeix el dipòsit en abocador
de residus biodegradables en el cas que estos residus hagen sigut objecte de recollida
separada per al seu reciclat de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE.
En este sentit, la nova Directiva de residus determina que els Estats membres deuen
garantir que els biorresidus siguen recollits per separat i siguen objecte de reciclat,
de manera que s’aconseguisca un elevat grau de protecció ambiental i que el resultat
del qual responga a uns estàndards de qualitat adequats, amb els objectius de:

10

Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual es modifica la Directiva
1999/31/CE relativa a l’abocament de residus.
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•

Evitar un tractament que bloquege els recursos en els nivells inferiors de la
jerarquia de residus.

•

Permetre un reciclat d’alta qualitat.

•

Fomentar la utilització de matèries primes secundàries de qualitat.

La Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats i el PEMAR, estableixen la necessitat de
promoure la recollida separada de biorresidus. Tanmateix, la modificació de la Llei
22/2011 recollirà les determinacions establertes en la Directiva 2018/581 per la que
es determina, amb caràcter obligatori, que els municipis de més de cinc mil habitants
de dret, deuran instaurar la recollida selectiva de biorresidus abans del 31 de desembre
de 2020, i que la resta de municipis deuran fer-ho abans del 31 de desembre de 2023.
A la Comunitat Valenciana, el nou PIRCVA inclou premisses més restrictives. Aquest
pla exigirà que abans de de 2020 tots els municipis, sense distingir entre el nombre
d’habitants, tinguen implantada la recollida separada de la fracció orgànica. A més a
més, el sistema de recollida deurà afavorir el principi de proximitat i accessibilitat de
la població, de manera que es permeta complir amb els objectius mínims de recollida
de biorresidus fixats a nivell autonòmic: recollir selectivament un 25% de la totalitat
de biorresidus generats per al 2020, un 30% per al 2021, i un 50% per al 2022.
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1.3. Els Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables.
El PIRCVA introdueix la figura del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i
Assimilables (PLGRDA)11 com a ferramenta per a assolir els objectius de reciclatge de
les distintes fraccions de residus domèstics que s’exigeix en la normativa en vigor. Este
document serveix també per a fer una diagnosi inicial de la gestió de residus domèstics
que s’està fent al municipi i dels rendiments de separació que s’estan obtenint. Esta
diagnosi servirà com a punt de partida per a dissenyar les millores que es poden
implementar per a assolir els objectius previstos.
Estos plans no poden contravindre el que es disposa en la normativa comunitària,
estatal ni autonòmica i s’han d’executar de forma col·laborativa amb el consorci de
residus a què pertany el municipi que elabore el Pla, la Generalitat i la Diputació
corresponent, per a assegurar que el municipi té accés als serveis de tractament,
valorització i eliminació dels residus que contempla el seu PLGRDA. Cal tenir en
compte que els consorcis han de respectar les millores en els processos de recollida,
transport, transferència i valorització de residus que li proposen els municipis
consorciats en els seus PLGRDA. A més, les mesures que contemple el PLGRDA s’han
d’ajustar a la jerarquia europea en matèria de gestió de residus pel que fa com a
mínim a la prevenció de la generació de residus, la preparació per a la reutilització i
el reciclatge en origen.
El PLGRDA justificarà i quantificarà les accions adoptades per a aconseguir una millora
de la recollida selectiva en origen en el municipi a fi d’aconseguir els objectius
quantitatius i qualitatius exigits per la normativa comunitària, nacional i autonòmica.
Les accions que s’incloguen en el PLGRDA també han de preveure l’adequació al que
s’indica en les noves directives del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de maig de
2018, del paquet d’economia circular12.

11 Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. Art. 14 del PIRCVA.
12

DOUE del 14/06/2018.
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2. CONTEXT NORMATIU
2.1.

Normativa vigent en matèria de residus.

En la següent taula es presenta una relació de la normativa vigent en matèria de
residus en els distints àmbits, europeu, nacional, autonòmic i local, a la que s’haurà
d’ajustar el Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables de Albaida.
ÀMBIT

NORMATIVA VIGENT
•

Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre
de 2008, sobre els residus. (DOCE núm. L312/3, de 22/11/08).

•

Directiva 2018/851/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de
2018, per la que es modifica la Directiva 2008/98/CE (DOUE núm. L 150, de
14/06/18).

•

Directiva (UE) 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de
2018, per la que es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus

Europeu

d’envasos (DOUE núm. L 150/141 de 14/06/18).
•

Directiva (UE) 2018/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de
2018, per la que es modifiquen la Directiva 2000/53/CE relativa als vehicles al
final de la seva vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a les piles i
acumuladors i als residus de piles i acumuladors i la Directiva 2012/19/UE sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics (DOUE núm. L 150/93 de 14/06/18).

•

Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de
2018, per la que es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al dipòsit de
residus en abocador (DOUE núm. L 150/100 de 14/06/18).

•

Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, i Reglament de
desenvolupament i execució aprovat Real Decret 782/1998, de 30 de maig.

•

Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició.

•

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. (BOE núm. 181, de
29/07/2011).

•

Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi
ambient (BOE núm. 302, de 20/12/2016) (Modifica la Llei 22/2011).

Nacional

•

Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020.

•

Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i
electrònics.

•

Reial Decret 710/2015, de 24 de juliol, que modifica el Reial Decret 106/2008,
d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

•

Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022.

•

Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida
útil.

•

Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses
de plàstic i pel que es crea el Registre de Productors.
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ÀMBIT

NORMATIVA VIGENT
•

Reial Decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret
106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels
seus residus, i el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus
d’aparells elèctrics i electrònics.

•

Decret 240/1994, de 22 de Novembre del Govern Valencià, pel qual s’aprova
el Reglament Regulador de la Gestió dels Residus Sanitaris (DOGV núm. 2.401,
de 05/12/1994).

•

Ordre de 14 de juliol de 1997, de la Conselleria de Medi Ambient de la
Comunitat Valenciana, per la qual es desplega el Decret 240/1994, de 22 de
Novembre del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Regulador de la
Gestió dels Residus Sanitaris (DOGV núm. 3.062, de 22/08/1997).Llei 10/2000,
de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 3898,
de 15/12/2000).

•

Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV
núm. 3898, de 15/12/2000).

Autonòmic

•

Ordre de 29 d’octubre de 2004, del conseller de Territori i Habitatge, per la
qual s’aprova el Pla Zonal de Residus de les Zones X, XI i XII. (DOGV núm. 4.880,
de 10/11/2004).

•

Decret llei 4/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual s’estableixen mesures
urgents per a garantir la gestió dels residus municipals (DOGV núm. 7805, de
14/06/2016).

•

Ordre 18/2018, de 15 de Maig de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les instal·lacions
de compostatge comunitari en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
(DOGV núm. 8300, de 22/05/2018).

•

Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla
Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 8536, de
26/04/2019).

•

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Transferència, Transport, Valoració
i Eliminació de Residus Urbans i Ecoparcs del Consorci V5 (BOP 249, de 28
desembre de 2018).

Local

•

Ordenança reguladora de l'ús i funcionament dels Ecoparcs gestionats pel
Consorci de Residus V5. (BOP 181, de 19 de setembre de 2017).

•

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida de
residus sòlids urbans (BOP de 21 de desembre de 2014, modificació en BOP de
11 de desembre de 2018).
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2.2. Obligacions de les entitats locals en matèria de gestió de
residus.
D’acord amb el que estableix la llei 10/2000, de residus de la Comunitat Valenciana,
les entitats locals són responsables de la gestió dels residus urbans, entenent per
estos residus els generats a domicilis particulars, comerços, oficines i serveis i els
semblants als anteriors que es generen en altres activitats:
•

Residus de grup I i II generats en activitats sanitàries i hospitalàries13.

•

Residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees
recreatives i platges.

•

Animals domèstics morts, així com mobles, estris i vehicles abandonats.

•

Residus i enderrocs procedents d’obres menors de construcció i reparació
domiciliària.

Cal tenir en compte que, d’acord amb la Llei 22/2011, s’inclouen també en esta
categoria de residus – que passen a denominar-se residus domèstics – els residus que
es generen a les llars d’aparells elèctrics i electrònics, roba, Albaida i acumuladors.
Les competències municipals en la gestió dels residus urbans inclouen:
•

Recollida, transport, valorització i eliminació per si mateixos o a través dels
Consorcis corresponents.

•

Implantació de sistemes de recollida selectiva.

A més, les entitats locals han de fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus
municipals originats al seu àmbit territorial.
Per altra banda, la llei 22/2011 de residus i sols contaminants, confereix a les entitats
locals la potestat de vigilància, inspecció i sanció així com de:
•

Elaborar programes de prevenció i gestió de residus domèstics i assimilables.

13

El Decret 240/1994, de 22 de Novembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Regulador de la Gestió
de Residus Sanitaris, els defineix com aquells residus assimilables a urbans (paper i cartró, material d’oficines, bars,
etc.) i aquells procedents de pacients no infecciosos que són assimilables als del grup I.
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•

Imposar, de manera motivada i atenent a criteris de major eficiència i eficàcia
en la gestió, la incorporació dels productors de residus comercials i industrials
assimilables a domèstics, al sistema de gestió municipal.

•

Obligar els productors de residus perillosos domèstics, mitjançant ordenances,
a què els diposite en llocs adequats.

A més, estableix la necessitat de què les entitats locals, en atenció als principis de
prevenció i foment de la reutilització i el reciclat d’alta qualitat, adopte les mesures
necessàries per a què s’establisquen sistemes prioritaris per a fomentar la
reutilització dels productes i les activitats de preparació per a la reutilització i el
reciclat. En eixa línia, les entitats locals deuen promoure, entre altres mesures,
l’establiment de llocs d’emmagtzematge per a residus susceptibles de reutilització,
així com donar suport a l’establiment de xarxes i centres de reutilització. De la mateixa
manera, deuran impulsar mesures de promoció dels productes preparats per a la seua
reutilització i productes reciclats mitjançant la contractació pública.
Per altra banda, el PIRCVA estableix les següents obligacions a les entitats locals:
•

Recollida separativa obligatòria de bioresidus abans de 2020.

•

Recollida separativa obligatòria dels residus de bolquers i productes d’higiene
íntima d’entre els domèstics i assimilables abans de l’1 de gener de 2021.

•

Gestió selectiva d’envasos i residus d’envasos en esdeveniments festius i, en la
mesura que siga possible, reducció de la producció mitjançant la incorporació
d’envasos reutilitzables.

•

Implantació de la recollida comercial porta a porta al menys de la fracció paper
i cartró per al xicotet comerç.

•

Recollida selectiva d’envasos lleugers, paper-cartó, vidre i bioresidus, en tots
els establiments de gestió pública o publicoprivada.

•

Objectius de reciclatge en funció de la tipologia dels residus.

•

Disposar d’un pla local de residus.

•

Adaptar les ordenances municipals al que estableix el pla local de residus.

•

Disposar d’educadors/es ambientals per a la millora de la gestió dels residus
domèstics i assimilables.

•

Disposar almenys d’una recollida porta a porta o equivalent, almenys per a la
fracció bioresidus i envasos lleugers, juntament amb un sistema d’identificació
12

d’usuari que permeta aplicar polítiques econòmiques i fiscals a favor de la
recollida selectiva en origen en favor de la ciutadania, com el pagament per
generació14.

3. DIAGNÒSTIC DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
EN ALBAIDA.
L’article 3 de la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, defineix
residus domèstics com aquells residus generats en les cases com a conseqüència de
les activitats domèstiques, i els similars als anteriors generats en serveis i indústries.
És un deure de les entitats locals recollir, transportar i tractar els residus domèstics
generats en les cases, comerços i serveis (art. 12, llei 22/2011), i habilitar espais i
mecanismes per a la seva recollida separada per a facilitar el seu reciclat i reutilització
(art. 21, llei 22/2011).
Per la seva part, la ciutadania deu entregar els residus per al seu tractament segons
es marque a les ordenances locals (art. 17, llei 22/2011), i classificar els residus abans
de l’entrega (art. 60, llei 10/2000).

3.1. Actual sistema de recollida de residus domèstics.
L’actual sistema de recollida de residus domèstics del municipi d’Albaida comprèn la
recollida de les següents fraccions:
FRACCIÓ

RSU Mescla

DIPÒSIT

RECOLLIDA

RESPONSABLE GESTIÓ

Contenidor tot en u
(verd)

14

S’exigeix només per a municipis de més de 50.000 habitants i es pot limitar a alguna ruta, unitat completa de gestió,
pedania, barri, districte o similar.
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FRACCIÓ
Envasos
Lleugers

DIPÒSIT

RECOLLIDA

RESPONSABLE GESTIÓ

Contenidor EE.LL.
(groc)

(EE-LL)

Contenidor P/C. (blau)

Paper i Cartó
(P/C)

Contenidor de vidre
(verd-iglú)

Vidre

Contenidor tèxtil

Tèxtil15

Contenidor taronja

Oli16

Recollida prèvia
sol·licitud17

Voluminosos

15

La gestió que es fa d’aquest residu és la reutilització i venda posterior en les botigues KOOPERA-Store, que pertanyen
a Càritas Diocesana.
16

L’Ajuntament de Albaida està adherit al servei de recollida d’oli de cuina que ofereix el COR.

17

Recollida domiciliària prèvia sol·licitud telefònica. No està confirmat per part de la concessionària de la recollida,
que es faça la recollida i tractament diferenciat dels residus elèctrics i electrònics (RAEEs) per assegurar el compliment
del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, modificat per Reial Decret
27/2021, de 19 de gener.
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FRACCIÓ

DIPÒSIT

RECOLLIDA

RESPONSABLE GESTIÓ

Ecoparc

Altres

El sistema dona servei als següents generadors:
GENERADOR

RESIDUS

Habitants del nucli de població d’Albaida
Comerç i industries
Sector HORECA18
Centres educatius públics i privats
RSU assimilables a domèstics
Edificis i instal·lacions municipals
Oficines i despatxos professionals
Mercats municipals, fires i mercats ambulants
Celebració de festes i actes públics

El servei de recollida es presta en tots els nuclis de població del municipi. La recollida
es realitza a través del servei mancomunat que ofereix la Mancomunitat de la Vall
d’Albaida. L’actual adjudicatària del servei és Reciclados Integrales, S.A. (RECISA).
A continuació, es descriu el servei de recollida de cadascuna de les fraccions de residus
al municipi d’Albaida.
Recollida de la fracció resta
La recollida de la fracció resta es realitza en contenidors oberts. L’annex I recull el
plànol d’ubicació de contenidors d’esta fracció.
Les característiques del sistema de recollida es recullen en la següent taula:

18

Hotels, restaurants i cafeteries
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RECOLLIDA FRACCIÓ RESTA
EMPRESA DE RECOLLIDA

RECISA, S.A.

FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA

6 dies/setmana

ZONES ON ES FA LA RECOLLIDA

Tot el municipi

TIPUS DE CONTENIDORS

Càrrega posterior de 800 i 360 litres
Càrrega posterior, 800 litres: 140 uts

NÚMERO DE CONTENIDORS

Càrrega posterior, 360 litres: 8 uts
Total: 148

RATI D’HABITANTS PER
CONTENIDOR

40

VOLUM DE CONTENERIZACIÓ TOTAL

114.880 litres
1

MITJANS MATERIALS

MITJANS HUMANS

camió recol·lector compactador de càrrega
posterior de 15 m3 amb connexió hidráulica per a
contenidors sotterats.

1 conductor
2 peons

Recollida selectiva d’envasos lleugers
La recollida de la fracció envasos lleugers es realitza en contenidors oberts. En el
plànol d’ubicació de contenidors d’esta fracció en contenidors oberts. En el plànol
d’ubicació de contenidors d’esta que es mostra en l’Annex I, s’observa que la densitat
d’estos contenidors és clarament inferior a la dels contenidors de la fracció resta, de
manera que una part important de la població té el contenidor més proper a més de
100 m - a diferència del que passa amb els contenidors de la fracció resta - cosa que
no afavoreix la recollida separada d’envasos lleugers.
Les característiques del sistema de recollida es recullen en la següent taula:
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RECOLLIDA FRACCIÓ ENVASOS LLEUGERS
EMPRESA DE RECOLLIDA

RECISA, S.A.

FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA

Setmanal

ZONES ON ES FA LA RECOLLIDA

Tot el municipi

TIPUS DE CONTENIDORS

Contenidors de càrrega superior de 3.000 litres en
superfície.

NÚMERO DE CONTENIDORS

20

RATI D’HABITANTS PER
CONTENIDOR

296

VOLUM DE CONTENERIZACIÓ TOTAL

60.000 litres

MITJANS MATERIALS

1 camió recol·lector compactador amb grúa (càrrega
superior) de 22 m3.

MITJANS HUMANS

1 conductor

Recollida selectiva de paper i cartró
La recollida de la fracció envasos lleugers es realitza en contenidors oberts. En el
plànol d’ubicació de contenidors d’esta fracció que es mostra en l’Annex I, s’observa
que la densitat d’estos contenidors és clarament inferior a la dels contenidors de la
fracció resta, de manera que una part important de la població té el contenidor més
proper a més de 100 m - a diferència del que passa amb els contenidors de la fracció
resta - cosa que no afavoreix la recollida separada de paper i cartró.
Les característiques del sistema de recollida es recullen en la següent taula:
RECOLLIDA FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ
EMPRESA DE RECOLLIDA

RECISA, S.A.

FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA

Setmanal

ZONES ON ES FA LA RECOLLIDA

Tot el municipi

TIPUS DE CONTENIDORS

Contenidors de càrrega superior de 3.000 litres en
superfície

NÚMERO DE CONTENIDORS

20
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RECOLLIDA FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ
RATI D’HABITANTS PER
CONTENIDOR

296

VOLUM DE CONTENERIZACIÓ TOTAL

60.000 litres

MITJANS MATERIALS

1 camió multivol compactador amb grúa (càrrega
superior).

MITJANS HUMANS

1 conductor

Per altra banda, des de l’obertura de l’ecoparc fixe, el servei de recollida porta a
porta de paper i cartró comercial s’ha deixat d’oferir.
Recollida selectiva de vidre
La recollida de la fracció vidre la realitza ECOVIDRIO. La recollida es realitza a
demanda, no existeix una freqüència de recollida asignada al servei.
Segons la informació disponible en el portal de ECOVIDRIO, en el municipi d’Albaida hi
ha un total de 32 contenidors tipus iglú de 3.000 litres per a la recollida d’esta fracció,
amb la qual cosa es supera la ratio mínima d’1 contenidor 3m3/204 habitants19
(actualment s’està en 1 contenidor 3m3/185 habitants).
L’annex I recull el plànol d’ubicació de contenidors d’esta fracció.
RECOLLIDA FRACCIÓ VIDRE

19

EMPRESA DE RECOLLIDA

ECOVIDRIO

FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA

A demanda

ZONES ON ES FA LA RECOLLIDA

Nucli urbà

TIPUS DE CONTENIDORS

Contenidors en superfície de 3.000 litres

Article 14 del PIRCVA.
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RECOLLIDA FRACCIÓ VIDRE
NÚMERO DE CONTENIDORS

32 unitats

RATI D’HABITANTS PER
CONTENIDOR

185 hab.

VOLUMEN DE CONTENERIZACIÓN
TOTAL

96.000 litres

MITJANS MATERIALS

1 camió recol·lector de càrrega superior

MITJANS HUMANS

1 conductor

Recollida d’estris i voluminosos
El servei de recollida d’estris i voluminosos el realitza l’actual adjudicatària del servei
per al municipi d’Albaida (Reciclados Integrales, S.A.) amb una freqüència mensual,
encara que està reforçat per la brigada municipal. El servei inclou la recollida i
transport a les instal·lacions del COR per al seu tractament i/o eliminació dels següents
residus:
•

Mobiliari, embalatges i altres útils similars.

•

Electrodomèstics i altres estris voluminosos.

•

Matalassos, robes i estris domèstics.

•

Qualsevol altre producte de naturalesa semblant als anteriors.

No està confirmat per part de la concessionària del servei de recollida d’estos residus,
que se’n faça una recollida i tractament diferenciat dels residus elèctrics i electrònics
(RAEEs) per donar compliment als preceptes del Real Decret 110/201520.

Recollida d’altres residus
Albaida compta amb un ecoparc fixe al seu terme municipal. També disposa de servei
d’ecoparc móvil, que dóna servei els dilluns.

20

El Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, modificat per Reial Decret

27/2021, de 19 de gener, estableix l’obligatorietat de fer una recollida i tractament diferenciat dels RAEEs.

19

SERVEI D’ECOPARC FIXE
Ubicació

Horari
Dimarts a dissabte de 10 h a 19 h

c/ del 8 de març

Diumenge de 10 h a 14 h

Taula 1. Horari i ubicació de l’ecoparc fixe d’Albaida. Font: COR.

SERVEI D’ECOPARC MÒBIL
Ubicació
Avinguda del Romeral

Horari
Dilluns de 8 h a 14 h

Taula 2. Horari i ubicació de l’ecoparc mòbil de Albaida. Font: COR.

Tant l’ecoparc fixe com el mòbil pertanyen a la xarxa consorciada que gestiona el COR
per a donar servei als municipis de la seua àrea de gestió. Els residus que s’admeten
en els ecoparcs del COR es mostren en la següent taula:
RESIDUS ADMESOS EN LA XARXA CONSORCIADA D’ECOPARCS
Residu

Quantitat màxima admesa
Pes/ volum (usuari/dia)

Unitats (usuari/dia)

Residus de tintes d’impressió
Pel·lícules i paper fotogràfic
Envasos de paper i cartró
Envasos de plàstic
Envasos de fusta
Envasos metàl·lics
Envasos compostos
Envasos mesclats
Envasos de vidre
Envasos tèxtils
Absorbents, draps de neteja, roba
protectora
Absorbents, materials de filtració, draps
de neteja, roba protectora amb
substàncies perilloses
Pneumàtics provinents de particulars

20 uts/dia
4 uts/vehicle/any
8 uts/any (bicicleta)
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RESIDUS ADMESOS EN LA XARXA CONSORCIADA D’ECOPARCS
Formigó, rajoles, teules i materials
ceràmics

500 kg/setmana (12
cabassos o 25 sacs)

Residus mesclats de la construcció i
demolició

500 kg/setmana (12
cabassos o 25 sacs)

Residus mesclats de la construcció i
demolició amb substàncies perilloses

5 kg/setmana

Paper i cartró

2.000 kg/dia

S’autoritzen descàrregues
superiors per a obres
menors
S’autoritzen descàrregues
superiors per a obres
menors.
Es demanarà autorització
al COR per al vertit de
fibre de vidre
S’autoritzen descàrregues
superiors per a obres
menors.

Vidre
Roba i tèxtils
Olis comestibles

10 litres/dia

Pintures, tintes, adhesius i resines

5 litres/dia

Pintures, tintes, adhesius i resines amb
substàncies perilloses

5 litres/dia

Detergents

10 kg/dia
5 litres/dia

Bateries i acumuladors

5 uts/dia
5 uts/dia
50 uts/dia (Albaida de
botó)

Bateries i acumuladors classificats com a
perillosos
Equips elèctrics i electrònics sense
substàncies perilloses

5 uts/dia

Fustes sense substàncies perilloses

200 kg/dia

Plàstic film

10 kg/dia

PET

10 kg/dia

PEAD

10 kg/dia

PVC

10 kg/dia

Metalls
Residus biodegradables de jardineria
Terra i pedres

1.500 kg/mes
50 kg/dia

Voluminosos (mobles, matalassos, etc)

20 uts/setmana

Matalassos
Càpsules de café

4 uts/any
10 kg/dia

Envasos que contenen substàncies
perilloses

10 uts/dia

Aerosols i similars

10 uts/dia

Residus mesclats de la construcció i
demolició amb substàncies perilloses

10 kg/dia

Envasos de dissolvents

5 uts/dia

Envasos d’àcids

5 uts/dia
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RESIDUS ADMESOS EN LA XARXA CONSORCIADA D’ECOPARCS
Envasos d’àlcalis

5 uts/dia

Envasos de productes fotoquímics

5 uts/dia

Envasos de plaguicides
Tubs fluorescents i altres residus que
contenen mercuri
Equips rebutjats que contenen CFC
Olis de motor

5 litres/dia

Equips elèctrics i electrònics amb
substàncies perilloses
Fustes amb substàncies perilloses

5 uts/dia
200 kg/dia

Taula 3. Residus admesos en els ecoparcs de la xarxa consorciada del COR. Font: COR.

Per altra banda, el municip de Albaida disposa de 3 contenidors per a la recollida de
l’oli de cuina usat i 2 per a la recollida de tèxtil.

Gestió dels residus recollits
Pel que fa a la gestió, els residus dipositats de forma selectiva són reciclats i valoritzats
per diferents gestors. En el cas dels residus de paper-cartró i envasos lleugers, el
responsable de la seua gestió és ECOEMBES; per al vidre ho és ECOVIDRIO. La gestió de
l’oli de cuina usat es fa a través del servei que presta el COR i la de tèxtil Arropa,
S.L.U.. La gestió dels residus dipositats a l’ecoparc és competència directa del COR,
qui té acord amb diferents gestors de residus que s’encarreguen de la correcta gestió
segons la tipologia dels mateixos. Els voluminosos recollits de manera separada són
transportats a les instal·lacions del COR.
Dels residus dipositats en el contenidor tot en ú, (fracció resta) és el COR qui
s’encarrega de la transferència, transport, valorització i eliminació.
El Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR) atribueix a les
administracions locals, a través de la figura dels Consorcis, la gestió dels residus
urbans. Aquest instrument normatiu estableix una subdivisió territorial del territori
valencià, como se mostra en la Figura 1, on podem observar la divisió territorial en
plans zonals i àrees de gestió segons va quedar establert en el PIRCV13.
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Figura 1. Zonificació de la gestió de residus urbans en la Comunitat Valenciana. Es mostra la ubicació del
terme municipal d’Albaida dins de l’àrea de gestió V5. Font: Visor Cartogràfic de la Generalitat
Valenciana.

El Consorci per a la Gestió de Residus – V5 (COR) és un dels tretze consorcis per a la
gestió de residus de la Comunitat Valenciana. Aquest consorci engloba un total de de
93 municipis de les comarques de la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de
Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora, cosa que suposa aglutinar una població de vora
330.000 habitants, arribant al vora mig milió d’habitants al període estival. En conjunt,
el COR gestiona unes 127.000 tones anuals (2018) de residus domèstics i assimilables
(RUM; Residus Urbans Mescla).
Aquest consorci de residus compta amb una Planta de Transferència a Ròtova (la Safor)
i una altra a Bufali (La Vall d’Albaida). Per contra, no disposa d’instal·lacions pròpies
per al tractament dels residus, pel què des de la planta de transferència es transporten
a llocs adequats com la Planta de Valorització d’Alfara d’Algímia, el Complex de
Valorització de Guadassuar o la Planta de Residus Urbans de Llíria.
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A més a més, el Consorci de Residus disposa d’una xarxa consorciada d’ecoparcs amb
19 ecoparcs fixes i 11 ecoparcs mòbils, amb les seues respectives rutes, que serveixen
de complement a les instal·lacions fixes. L’objectiu del COR és el de disposar de 25
ecoparcs fixes per tot el seu àmbit de gestió, de manera que el 99% de la població
disposarà d’un ecoparc fix en un radi de 5 km.

3.2. Generació de residus domèstics
A l’any 2020 el municipi de Albaida va generar un total de 2.107.380,20 kg de residus
domèstics21. Esta xifra significa que cada habitant22 va generar 354,28 kg de residus,
el que es tradueix en una generació de 0,98 kg/hab/dia.
2020
Albaida

Kg/any

% respecte del total de RSU domèstic

1.894.930,00

89,92%

EE-LL

45.430,00

2.16%

P/C

57.957,20

2,75%

Vidre

96.873,00

4,60%

0,00

0,00%

12.190,00

0,58%

2.107.380,20

100,00 %

RSU fracció resta

Orgànica
Tèxtil
TOTAL

Taula 4. Dades de la generació de residus per a l’any 2020 en el municipi d’Albaida. Font: COR i
Ajuntament d’Albaida.

21

Per a la realització del pla, no es comptabilitzaran els residus dipositats en l’ecoparc.

22

Població censada en Albaida per a l’any 2020: 5.914 habitants. (INE 2021).
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4,60%
2,75%

0,58%

2,16%
Fracció orgànica

Fracció resta
EE.LL.
P/C
Vidre
Tèxtil

89,92%
Gràfic 1. Percentatge de generació de residus domèstics totals segons fraccions: resta, envasos lleugers,
paper i cartó, vidre, tèxtil i orgànica per al municipi d’Albaida en 2020. Font: COR i Ajuntament
d’Albaida.

La mitjana de generació de residus domèstics del municipi de Albaida és un 30% inferior
a la mitjana autonòmica, que es de 1,4 kg/hab/dia23. Tanmateix, si veiem el gràfic i
la taula anterior podem observar que la major part dels residus domèstics generats en
el municipi es recullen sense separar, formant part de la fracció resta (89,92%).
A més, la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i vidre,
presenta una tendencia decreixent en el periode estudiat.

23

Esta xifra correspon a l’any 2018, donat que és l’última dada disponible en l’Institut Valencià d’Estadística (IVE 2021).

25

140.000,00
120.000,00

kg/any

100.000,00
EELL

80.000,00

P/C
60.000,00

Vidre

40.000,00
20.000,00
0,00
2017

2018

2019

2020

Gràfic 2. Evolució de la recollida separada de les fraccions envasos lleugers, paper i cartó i vidre per al
municipi Albaida en el període 2017- 2020. Font: COR.

Si comptabilitzarem també els residus depositats selectivament pels veïns i veïnes de
Albaida als ecoparcs de la xarxa consorciada, caldria sumar al total dels residus
generats en el municipi una quantitat addicional de 250.807,81 kg, dels quals el 89%
van ser dipositats a l’ecoparc fixe.

11%

89%

ecoparc mòbil

ecoparc fixe

Gràfic 3. Residus dipositats a la xarxa consorciada d’ecoparcs per tipus d’ecoparc. Any 2020. Font: COR.

La major quantitat dels residus dipositats en els ecoparcs correspon als residus de
runes (47.105,00 kg), seguit de mobiliari de fusta (22.799,00 kg) i grans
electrodomèstics (21.690,00 kg). Estes tipologies de residus, junt amb altres residus
26

voluminosos i el paper i cartró que no és envàs, suposen més del 50% del total en pes
de residus que han entrat a l’ecoparc en 2020.
En els següents gràfics es mostra el ranking, per kg recollits, dels residus dipositats en
els ecoparcs.

MONITORS O PANTALLES CRT*
RESTES DE PODA
MOBILIARI AMB MESCLA DE MATERIALES
FUSTA
METALLS
PAPER-CARTRÓ NO ENVASOS
ALTRES RESIDUS VOLUMINOSOS
ALTRES GRANS ELECTRODOMÈSTICS (>50cm)
MOBILIARI DE FUSTA
RUNES
0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

kg

Gràfic 4. Distribució per pes dels residus dipositats pels veïns i veïnes de Albaida a la xarxa consorciada
d’ecoparcs en quantitat superior a 10.000 kg. Any 2020 Font: COR.
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BATERIES AUTOMOCIÓ*
RENTADORES
CRISTALLS, VIDRE NO ENVASOS
ENVASOS DE VIDRE
PLÀSTICS (NO ENVASOS)
XICOTETS APARELLS SENSE BATERIES
MATALASSOS
FRIGORÍFICS, NEVERES I CONGELADORS
MOBILIARI METÀL·LIC
ROBA, CALCER I TEIXITS

MOBILIARI PLÀSTIC
0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

kg
Gràfic 5. Distribució per pes dels residus dipositats pels veïns i veïnes de Albaida a la xarxa consorciada
d’ecoparcs en quantitat entre 10.000 i 1.000 kg. Any 2020 Font: COR.

ENVASOS MESCLATS, SENSE CLASSIFICAR
PINTURA LÍQUIDA (ENVASOS)
PILES NO BOTÓ
ENVASOS DE FUSTA
ALTRES MONITORS O PANTALLES*
CABLES I CARREGADORS DE TOT TIPUS
PLÀSTIC FILM
ENVASOS DE PAPER I CARTRÓ
ENVASOS METÀL·LICS (inclosos aerosols, laques,...)
OLIS DE CUINA
ORDINADORS*
RENTAVAIXELLES
NEUMÀTICS FORA D'ÚS
0

100

200

300
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600
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900

kg
Gràfic 6. Distribució per pes dels residus dipositats pels veïns i veïnes de Albaida a la xarxa consorciada
d’ecoparcs en quantitat entre 1.000 i 100 kg. Any 2020 Font: COR.
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BOSSES DE PLÀSTIC DE COMERÇOS
ULLERES USADES EN BON ESTAT
ENVASOS DE TELA
PEL·LÍCULES FOTOGRÀFIQUES
FILTRES*
PILES BOTÓ*
DISSOLVENTS (ENVASOS)*
DETERGENTS (ENVASOS)
RADIOGRAFIES
ENVASOS COMPOSTOS
LLEIXIU, CLOR, AMONÍAC (ENVASOS)*
BOLÍGRAFS, ROTULADORS
DETERGENTS SUBSTÀNCIES PERILLOSES (ENVASOS)*
DRAPS CONTAMINATS*
BATERÍES EXTRAIBLES NO PILES*
TÓNERS I CARTUTXOS DE TINTA
LÀMPARES LED
JOGUETS COMPLETS EN BON ESTAT
TELÈFONS MÒBILS*
XICOTETS APARELLS AMB BATERIES INTEGRADES*
ENVASOS DE PLAGUICIDES I PESTICIDES*
ENVASOS METÀL·LICS CONTAMINATS*
ENVASOS DE PLÀSTIC CONTAMINATS*
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Gràfic 7. Distribució per pes dels residus dipositats pels veïns i veïnes de Albaida a la xarxa consorciada
d’ecoparcs en inferior a 100 kg. Any 2020 Font: COR.
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3.3. Morfologia urbana d’Albaida.
El municipi de Albaida està constituït per les següents nuclis urbans:
•

Nucli urbà principal.

•

Pedania d’Alforj.

•

Urbanització la Pedrera

•

Zona residencial Sant Lluís.

•

Zona residencial Sant Miquel

•

Zona del Rafalet.24

•

Polígons industrials.

A més, un 3% de la població viu en cases disseminades25. En la següent imatge es
representa la distribució geogràfica d’estos nuclis de població.

24

Esta zona inclou la zona residencial Sant Miquel que, malgrat estar urbanitzada, no està reconeguda com a

urbanització.
25

Dades obtingudes de la Fitxa municipal de Albaida. Edició 2021. Generalitat Valenciana. Conselleria d’Economia

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
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Figura 2. Nuclis de població d’Albaida. Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de l’Institut
Cartogràfic Valencià i l’Ajuntament d’Albaida

A continuació es mostra la informació disponible pel que fa a la distribució dels
habitants per nuclis de població:
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NUCLI DE POBLACIÓ26

POBLACIÓ (HAB.)

% POBLACIÓ

ALFORJ

151

2,55%

ALTRES NUCLIS DE POBLACIÓ

5.584

94,42%

DISSEMINATS

179

3,03%

TOTAL

5.914

100,00%

Taula 5. Distribució de la població de Albaida per nuclis de població. Font: Ajuntament de Albaida. Padró
municipal.

Nucli urbà principal
El nucli urbà principal presenta zones amb diferent morfologia:

Figura 3. Zones del nucli urbà principal. Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de l’Institut
Cartogràfic Valencià i l’Ajuntament d’Albaida

26

Només es disposa d’informació segregada de l’Alforj, proporcionada per l’Ajuntament, i disseminats, esta última

obtinguda de la fitxa municipal d’Albaida, edición 2021, editada per la Conselleria d’Economia, Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.
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En el casc antic predominen les cases unifamiliars i els carrers estrets sense pendents
pronunciades.

Imatge 1. Carrer d’Elias Tormo (esquerra) i Carrer de Sant Lluís Beltrán (dreta) del casc antic de Albaida.
Font: Google Maps.

En esta zona, però, trobem també carrers amb edificis, com es mostra en les següents
imatges.

Imatge 2. Carrer de Sant Josep (esquerra) i Plaça del Convent (dreta) del casc antic de Albaida. Font:
Google Maps.
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El edificis d’habitatge són predominants en el Pla Boix, encara que també conviuen
amb cases unifamiliars. En esta zona, trobem carrers de molta amplada.

Imatge 3. Avinguda de la Fira (esquerra) i carrer del donant de sang (dreta), en els voltants de l’Avda.
De la Fira. Font: Google Maps.

Imatge 4. Carrer del Bisbe Juan Tormo, en el Pla Boix. Font: Google Maps.
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Trobem la mateixa morfologia urbana en la zona coneguda com Mosquitos: blocs
d’edificis i carrers amples.

Imatge 5. Carrer del Portal d’Atzeneta (esquerra) i Casteló de Rugat (dreta) en la zona Mosquitos. Font:
Google Maps.

Imatge 6. Carrer Fiscal Segrelles en la zona Mosquitos. Font: Google Maps.

Imatge 7. Carrer Montaverner en la zona Mosquitos. Font: Google Maps.

Imatge 8. Carrer Leonardo Bonet Marzal en la zona Mosquitos. Font: Google Maps.
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La zona del Primer de Maig, també es troba configurada per blocs d’edificis
principalment. En esta zona els carrers són amples i sense pendent.

Imatge 9. Carrer dels artesans teixidors (esquerra) i carrer de Rosendo Juan (dreta), en la zona del Primer
de Maig. Font: Google Maps.

Imatge 10. Eixida carretera d’Alcoi en la zona del Primer de Maig. Font: Google Maps.
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Per altra banda, en els Barris del Vall del Riu i Betilla s’han construït adosats. En esta
zona, els carrers són amples i sense pendents.

Imatge 11. Carrer Metge Estaña en els barris del Vall del Riu. Font: Google Maps.

Imatge 12. Carrer del Castell Vell en Betilla. Font: Google Maps.
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Per últim, la zona del Romeral presenta una configuració de carrers amples i blocs
d’edificis de vivendes, que conviuen amb vivendes unifamiliars.

Imatge 13. Carrer de Bufali en la zona del Romeral. Font: Google Maps.

Imatge 14. Carrer de les Germanes Llinàs en la zona del Romeral. Font: Google Maps.
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Finalment, la zona del Barranc del Bouet i la Torre tenen una configuració de carrers
amples i sense pendents. A diferència de la Torre, on predominen les vivendes
unifamiliars, en el barrac del Bouet trobem edificis de vivendes. En la zona de la Torre,
però, trobem parcel·les sense construir.

Imatge 15. Carrer de la professora Amparo Bussó Bueno en la zona del Barrac del Bouet. Font: Google
Maps.

Imatge 16. Carretera d’Ontinyent que separa la zona del Barrance del Bouet de la zona de la Torre. Font:
Google Maps.

39

Imatge 17. Carrer Pintor Francisco Ridaura Vera en la zona de la Torre. Font: Google Maps.

Imatge 18. Carrer Castell de Santa Rosa en la zona de la Torre. Font: Google Maps.

Pedania d’Alforj
La pedania d’Alforj, al nord del nucli urbà principal, es caracteritza per una morfologia
de carrers estrets i cases unifamiliars, com es pot observar en les següents imatges.

Imatge 19. Plaça de Sant Doménech en Alforj. Font: Google Maps.
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Imatge 20. Carrer de la Verge del Rosari en Alforj. Font: Google Maps.

Urbanització la Pedrera
La urbanització la Pedrera està constituida per xalets unifamiliars, la majoria dels
quals disposen de zona ajardinada. Els carrers són amples i amb poca pendent.

Imatge 21. Urbanització la Pedrera. Font: Google Maps.
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Zona del Rafalet
En la zona del Rafalet, al sud del nucli urbà principal, trobem xalets unifamiliars
dispersos. Esta zona no està urbanitzada.

Imatge 22. Vista d’un dels xalets que trobem dispersos en la zona del Rafalet. Font: Google Maps.

Sant Miquel
Dins de la zona del Rafelet trobem la zona de Sant Miquel, que malgrat estar
urbanitzada, no està reconeguda com a urbanització. Esta zona presenta una
configuració de carrers amples i cases unifamiliars, la majoria dels quals disposen de
zona ajardinada.
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Imatge 23. Carrer del Mestre Salvador Vidal en la zona urbanitzada. Font: Google Maps.

Sant Lluís
A l’est de la zona del Rafelet trobem una zona residencial ubicada entre polígons
industrials: Sant Lluís. Esta zona no està urbanitzada. En ella trobem xalets dispersos,
la majoria d’ells amb zona ajardinada.

Imatge 24. Xalet a l’entrada del camí de Sant Lluís que dóna accés a esta zona. Font: Google Maps.
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La morfologia urbana dels diferents nuclis de població del municipi influeix a l’hora de
dissenyar el sistema de recollida separada de residus més adequat per a assolir els
objectius que estableix el PIRCVA. La distribució de la població en el municipi és un
factor clau en la disseny del model de recollida.

3.4. Anàlisis demogràfic
La variació del nombre d’habitants pot tindre una incidència directa en la producció
anual de residus al municipi. En la següent taula, s’estudia la evolució de la població
al municipi d’Albaida per al període 2010-2020.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE ALBAIDA
Variació respecte any
anterior (%)

Any

Població (hab)

2010

6.335

2011

6.178

-2,54

2012

6.162

-0,26

2013

6.078

-1,38

2014

6.031

-0,78

2015

5.987

-0,73

2016

5.933

-0,91

2017

5.946

0,22

2018

5.908

-0,64

2019

5.900

-0,14

2020

5.914

0,24

Tendència mitjana
-6,93

Taula 6. Evolució de la població d’Albaida en el període 2010-2020. Font: INE 2021.
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Gràfic 8. Evolució de la població d’Albaida durant el període 2010-2020. Font: INE 2021.

La tendència mitjana de decreixement de la població en el municipi d’Albaida és
inferior al 10%, per la qual cosa no es preveu que hi hagen canvis significatius en la
producció de residus lligats al creixement o disminució de la població.
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ANNEX I. PLÀNOLS D’UBICACIÓ DE CONTENIDORS
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Imatge 25. Plànol d’ubicació de contenidors de la fracció resta. Font: RECISA.

Imatge 26. Plànol d’ubicació de contenidors de la fracció envasos lleugers. Font: RECISA.
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Imatge 27. Plànol d’ubicació de contenidors de la fracció paper i cartró. Font: RECISA.
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Imatge 28. Plànol d’ubicació de contenidors de la fracció vidre. Font: RECISA.
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Imatge 29. Plànol d’ubicació de contenidors de oli domèstic usat. Font: RECISA.
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MUNICIPI D’ALBAIDA
Memòria justificativa
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La redacció d’este document ha sigut subvencionada per l’Àrea de Medi Ambient de
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1. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLA
1.1.

Consideracions prèvies.

L’article 14 del nou PIRCVA 2019-2022 estableix que, abans de l’1 de gener de 2021,
tots els municipis de més de 10.000 habitants deuran disposar de i aprovar el seu Pla
Local de Residus. Per als municipis de menys de 10.000 habitants, la norma estableix
que este pla deurà ser aprovat per l’entitat local abans de l’1 de setembre de 2021.
Una vegada aprovat el Pla Local de Residus Domèstics per part de l’entitat local
responsable, esta deurà adaptar les ordenances municipals de residus domèstics al que
estableix l’esmentat pla en un termini màxim de dotze mesos des de la seva aprovació
definitiva.
Anualment, la Conselleria competent en matèria de residus, en este cas Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,
realitzarà una anàlisi dels Plans Locals de Gestió de Residus aprovats i dels objectius
assolits (rendiments).

1.2.

Àmbit conceptual.

L’àmbit d’aplicació del present pla es circumscriu als residus domèstics i assimilables.
La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats estableix que les entitats
locals tenen la competència per a recollir, transportar i tractar els residus domèstics
o assimilables, cosa que es podrà realitzar de forma independent o associada (art.
12.5). En el cas de la Comunitat Valenciana, la gestió dels residus domèstics es realitza
de forma associada mitjançant la figura dels consorcis de residus.
Es defineixen com residus domèstics els residus generats en les cases com a
conseqüència de les activitats domèstiques, i els similars als anteriors generats en
serveis i indústries (art. 3, Llei 22/2011). Les diferents normatives, tant nacionals com
autonòmiques, estableixen una sèrie d’obligacions a les entitats locals i als seus
ciutadans i ciutadanes. Per una part, les entitats locals deuen: recollir, transportar i
tractar els residus domèstics generats en les cases, comerços i serveis (art. 12, Llei
22/2011); i habilitar espais i mecanismes per a la recollida separada dels residus
domèstics per a facilitar el reciclat i la reutilització (art. 21, Llei 22/2011). Per altra
4

part, la ciutadania deu entregar els residus per als seu tractament segons
s’establisca en les ordenances locals (art. 17, llei 22/2011) i classificar els residus
abans de l’entrega (art. 60, llei 10/2000).
Atenent al principi de jerarquia de residus (art. 8, Llei 22/2011)1, el present Pla
establirà les accions pertinents per a aconseguir els requisits exigits per les diferents
normatives (europea, nacional i autonòmica) en matèria de residus, en prevenció2 i
preparació per a la reutilització3, reciclat4 i posteriors valoritzacions5, principalment.
S’agafaran de referència els objectius establerts en el Capítol II del PIRCVA 2019-2022
“Disposicions relatives a residus domèstics i assimilables”.

1.3.

Àmbit temporal.

El Pla Local de Gestió de Residus domèstics i assimilables de Albaida s’estableix per a
un període de 3 anys (2022 – 2025), si bé aquelles accions que venen motivades per
una exigència del PIRCVA es proposaran per a ser executades en el 2022, per a que
entren dins del període de vigència de l’actual Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana (2019 – 2022)..
Anualment, es realitzarà un informe d’avaluació i seguiment, amb la finalitat de
conèixer el grau d’implementació del pla i de consecució dels objectius, i de reportar

1

Les administracions competents, en el desenvolupament de les polítiques i de la legislació en matèria de prevenció i
gestió de residus, aplicaran per a aconseguir el millor resultat ambiental global, la jerarquia de residus pel següent
ordre de prioritat: a) Prevenció; b) Preparació per a la reutilització; c) Reciclat; d) Altre tipus de valorització, inclosa
la valorització energètica; i e) Eliminació. (art. 8.1, llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats).
2

“Prevenció”: mesures adoptades abans que una substància, material o producte s’haja convertit en residu.

3

“Preparació per a la reutilització”: consistent en la comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual els productes
o components de productes que s’hagen convertit en residus, es preparen per a què puguen reutilitzar-se sense cap
altra transformació prèvia.
4

“Reciclat”: tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de residus són transformats de nou en
productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. Inclou la
transformació del material orgànic, però no la valorització energètica ni la transformació en materials que es vagen a
usar com a combustibles o per a operacions de farciment.
5

d) “Altre tipus de valorització”: per exemple la valorització energètica. En general, qualsevol operació el resultat
principal de la qual siga que el residu servisca a una finalitat útil en substituir a altres materials que d’altra manera
s’haurien utilitzat per a complir una funció particular, o que el residu siga preparat per a complir esta funció en la
instal·lació o en l’economia en general.

5

les dades i la informació convenient a la Conselleria competent en matèria de residus
(tal i com estableix el PIRCVA).

2. OBJETIUS DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS
2.1- Objectius quantitatius.
El Capítol II “Disposicions relatives a residus domèstics i assimilables” del PIRCVA 20192022 fixa els objectius quantitatius anuals de reducció de les diferents fraccions, de
forma homogènia al que s’estableix al PEMAR. Per tant, per a l’àmbit d’aplicació del
present pla, s’agafarà de referència el que s’especifica en este capítol, i en concret,
a les premisses que apareixen en els articles 21 (Biorresidus) i 22 (Objectius de reciclat
per a les diverses tipologies de residus) del PIRCVA.
Per tal de caracteritzar la composició dels residus domèstics i assimilables que es
generen en municipi de Albaida, prendrem de referència les dades de generació total
de residus domèstics corresponents a l’any 2020 i la composició mitjana de residus de
competència municipal que estableix el PEMAR.
Agafant de partida la caracterització realitzada pel PEMAR sobre la composició mitjana
dels residus de competència municipal, podem obtenir els kg/any de cadascuna de les
fraccions identificades que es generen al municipi de Albaida i d’esta manera, estimar
els kg de cada fracció que s’han de recollir de forma separada en l’horitzó temporal
del pla.
RESIDUS DOMÈSTICS 2020
Fracció

% establert PEMAR

Kg/any generats en Albaida

Paper/cartró

15

316.107,03

Plàstic

9

189.664,22

Brick

1

21.073,80

Metall

3

63.221,41

Matèria Orgànica

42

885.099,68

Vidre

8

168.590,42

Fusta

2

42.147,60
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RESIDUS DOMÈSTICS 2020
Fracció

% establert PEMAR

Kg/any generats en Albaida

Tèxtil

5

105.369,01

Altres

8

168.590,42

Humitat i restes d’aliments

7

147.516,61

TOTAL

100

2.107.380,20

Taula 1. Caracterització dels residus domèstics i assimilables per fraccions generats en Albaida, d’acord
amb la composició mitjana de residus de competència municipal que estableix el PEMAR. Font: PEMAR i
Ajuntament de Albaida.

Residus domèstics
RESIDUS DOMÈSTICS (totals)
Objectiu de reciclat PIRCVA
2019-2022 (%)*

Horitzó temporal

Objectiu de reciclat per al
municipi de Albaida (kg)

50 %

31 desembre 2019

1.053.690,10

65 %

31 desembre 2020

1.369.797,13

66 %

31 desembre 2021

1.390.870,93

67 %

31 desembre 2022

1.411.944,73

* Percentatges establerts respecte de la totalitat de residus domèstics produïts.

L’objectiu de preparació per al reciclat del 67% dels residus domèstics establert per a
l’horitzó temporal del present pla, suposarà passar de les actuals 212 Tn/any 6 que es
recullen de forma selectiva a 1.411 Tn/any per a l’any 2022. Per a este any, només
podran formar part de la fracció resta 695 Tn del total de residus generats7.

6

Suma de les fraccions orgànica, paper-cartró, envasos lleugers, vidre i tèxtil recollides de forma selectiva en 2020 en
el servei de recollida municipal. No es tenen en compte els residus recollits en l’ecoparc ni les restes de poda.
7

Quantitat basada en les dades de producció de 2020. La fracció resta en este any fou de 1.895 Tn i la producció total
de residus va ser de 2.107 Tn.
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Biorresidus
BIORRESIDUS
Objectiu de recollida selectiva
PIRCVA 2019-2022 (%)*

Horitzó temporal

Objectiu de recollida selectiva per
al municipi de Albaida (kg)

25 %

31 desembre 2020

221.274,92

30 %

31 desembre 2021

265.529,91

50 %

31 desembre 2022

442.549,84

* Percentatges establerts respecte de la totalitat de biorresidus domèstics produïts.

Cal tenir en compte, però, que els biorresidus tal i com es defineixen en el PIRCVA,
engloben no només els residus alimentaris i de cuina, sinó també aquells procedents
de parcs i jardins.
Envasos Lleugers
ENVASOS LLEUGERS
METALL (Alumini-Acer)
Objectiu de reciclat PIRCVA
2019-2022 (%)*

Horitzó temporal

Objectiu de reciclat per al
municipi de Albaida (kg)

80 %

31 desembre 2019

50.577,12

90 %

31 desembre 2020

56.899,27

PLÀSTICS
Objectiu de reciclat PIRCVA
2019-2022 (%)*

Horitzó temporal

Objectiu de reciclat per al
municipi Albaida (kg)

74 %

31 desembre 2019

140.351,52

75 %

31 desembre 2020

142.248,16

TETRA-BRICKS
Objectiu de reciclat PIRCVA
2019-2022 (%)*

Horitzó temporal

Objectiu de reciclat per al
municipi Albaida (kg)

88 %

31 desembre 2019

18.544,95

90 %

31 desembre 2020

18.966,42

* Percentatges establerts respecte de la totalitat de residus domèstics produïts de esta fracció.
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En 2020, pel que fa als EELL-metalls (alumini-acer), s’haurien hagut d’incrementar les
10,4 Tn recollides selectivament a 56,8 Tn, per als EELL-plàstics, de les 31,4 Tn a les
142,2 Tn i per als EELL-tetra-bricks de 3,4 Tn a 18,9 Tn8.
Paper – cartró
PAPER - CARTRÓ
Objectiu de recollida selectiva
PIRCVA 2019-2022 (%)*

Horitzó temporal

Objectiu de recollida selectiva per al
municipi de Albaida (kg)

85 %

31 desembre 2019

268.690,98

90 %

31 desembre 2020

284.496,33

* Percentatges establerts respecte de la totalitat de residus domèstics produïts de esta fracció.

En 2020, el municipi de Albaida hauria hagut d’augmentar les 57,9 Tn de paper-cartró
recollides de forma selectiva fins a 284,4 Tn.
Vidre
VIDRE
Objectiu de recollida selectiva
PIRCVA 2019-2022 (%)*

Horitzó temporal

Objectiu de recollida selectiva per
al municipi de Albaida (kg)

75 %

31 desembre 2019

126.442,81

80 %

31 desembre 2020

134.872,33

* Percentatges establerts respecte de la totalitat de residus domèstics produïts de esta fracció.

Per a la fracció vidre, en 2020 s’hauria hagut de recollir de manera separada 134,8 Tn.
Se’n recolliren 96,8 Tn.
A més, per a esta fracció, caldrà que complisca amb la ràtio establerta pel PIRCVA d’1
contenidor de 3m3/204 habitants9. En el moment de redacció d’este document la ràtio

8

Els kg recollits selectivament en 2020 de metalls, plàstics i tetra-bricks, s’han calculat a partir de les dades disponibles

de recollida selectiva d’envasos lleugers i la caracterització del PEMAR.
9

L’article 14 del PIRCVA, estableix una ratio mínima de de disposició en contenidors de vidre d’un contenidor de 3
m3/204 habitants censats, o disposició en contenidors equivalent. Tots els municipis i entitats locals de la Comunitat
Valenciana hauran de disposar d’aquesta ràtio de disposició en contenidors abans de l’1 de gener de 2020.

9

per al municipi de Albaida es d’1 contenidor de 3m3/185 habitants, cosa que supera la
ratio establerta.
Altres fraccions
Objectiu de recollida separada a 31 de desembre (kg)10
Tipologia de residu

RAEES

Piles i bateries

2019

2020

2021

2022

65%11

D’acord amb el que
estableix l’Art.29
RD110/201512

D’acord amb el
que estableix
l’Art.29
RD110/2015

D’acord amb el
que estableix
l’Art.29
RD110/2015

46%

D’acord amb el que
estableix l’Art. 14
del RD 710/201513

D’acord amb el
que estableix
l’Art. 14 del RD
710/2015

D’acord amb el
que estableix
l’Art. 14 del RD
710/2015

De la resta de fraccions de residus assimilables a urbans, per a les què es fixen
objectius quantitatius (residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEES) i piles i
bateries)14 en la taula anterior s’inclouen els objectius de reciclatge d’estes tipologies
de residus que marca el PIRCVA i que es condicionen als que es determinen anualment
a escala Nacional mitjançant els Reals Decrets corresponents.
A més, cal tenir en compte que, el PIRCVA estableix la obligació d’ analitzar i implantar
una recollida separativa obligatòria dels residus de bolquers i productes d’higiene
íntima d’entre els domèstics i assimilables. Aquesta recollida selectiva pot substituirse a través de la recollida separada de la fracció resta quan es garantisca un adequat
tractament en les instal·lacions de valorització del COR, tot complint els objectius de
depòsit en abocador. Aquesta recollida separativa pot realitzar-se a escala
d’ajuntaments, mancomunitats, en coordinació amb la Diputació de València o a través
del COR

15

. Els residus de bolquers i productes d’higiene íntima que es recullen

10

Malgrat que el PIRCVA determina també objectius de reciclat i valorització, no s’inclouen en este pla donat que no
són competència de l’Ajuntament.
11

O el 85% dels RAEES generats.

12

Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

13

Reial Decret 710/2015 de 24 de juliol, que modifica el Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors
i la gestió ambiental dels seus residus.
14

S’inclouen també objectius per les següents tipologies de residus: pneumàtics fora d’ús (PNFU), llots i residus
agrícoles. Tanmateix, donat que no es consideren residus urbans ni assimilables, no entrarien en l’àmbit d’este pla.
15

Article 24 del PIRCVA.
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selectivament en origen, hauran de ser tractats pel Consorci bé mitjançant línies noves
de processament en les seues instal·lacions actuals o bé mitjançant noves
instal·lacions.
Pel que fa a la recollida de residus tèxtils, el PIRCVA16 estableix que la Generalitat,
junt al Ministeri amb competències en matèria de residus i la resta de comunitats
autònomes, analitzarà la implantació d’una nova recollida selectiva de residus tèxtils,
a implantar-se en la Comunitat, abans de 2021. Aquesta recollida separativa pot
realitzar-se en l’àmbit d’ajuntaments, mancomunitats, en coordinació amb les
diputacions provincials o a través dels consorcis de residus.
En les següents taules es mostra un resum de l’increment percentual en la recollida
selectiva total i de les distintes fraccions que caldrà fer en el període de vigència del
present pla:
INCREMENT DE RECOLLIDA SELECTIVA TOTAL
Recollida
selectiva en
2020 (kg)

Recollida
selectiva en
horitzó
temporal (kg)

Horitzó
temporal

Increment en
kg recollits (%)

Recollida
selectiva
actual (%)

Increment en
recollida
selectiva
necessari (%)

212.450,20

1.411.944,73

31 desembre
2022

564,60%

10,08%

56,92%

Taula 2. Increment percentual de la recollida selectiva total que és necessari per a assolir els objectius
establerts en el PIRCVA.

16

Article 24 del PIRCVA.
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INCREMENT DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LES DIFERENTS FRACCIONS

Fracció

Recollida
en 2020
(kg)

Recollida en
horitzó
temporal (kg)

Biorresidus

0,00

442.549,84

Metalls

10.483,85

56.899,27

Plàstic

31.451,54

142.248,16

Tetra-bricks

3.494,62

18.966,42

Paper-cartró

57.957,20

284.496,33

Vidre

96.873,00

134.872,33

Horitzó
temporal
31 desembre
2022
31 desembre
2020
31 desembre
2020
31 desembre
2020
31 desembre
2020
31 desembre
2020

Increment en
kg recollits
(%)

Recollida
selectiva
actual (%)

Increment en
recollida
selectiva
necessari (%)

-

0,00%

50,00%

442,73%

0,50%

89,50%

352,28%

1,49%

73,51%

442,73%

0,17%

89,83%

390,87%

2,75%

87,25%

39,23%

4,60%

75,40%

Taula 3. Increment percentual de la recollida selectiva de les distintes fraccions que és necessari per a
assolir els objectius establerts en el PIRCVA.

Cal tindre en compte que els valors d’increment de recollida s’han calculat a partir de
les dades de recollida per a 2020.
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2.2- Objectius qualitatius.
A més dels objectius quantitatius que s’han definit en l’apartat anterior, s’estableixen,
per a l’àmbit d’actuació del pla, els següents objectius qualitatius:
•

Fomentar l’economia circular a escala local, amb la intenció d’assolir a mig
termini una estratègia de Residu Zero 17 en el municipi.

•

Implantar un model de recollida dels residus domèstics i assimilables que siga
consensuat i adaptat a la realitat municipal (característiques i necessitats del
municipi).

•

Establir els mecanismes necessaris per a conèixer de forma real les dades
referents a cadascuna de les fraccions de residus domèstics i assimilables
generades en el municipi.

•

Dissenyar un mecanisme d’avaluació del nou sistema recollida de residus a
implantar, que permeta realitzar el seguiment i introduir les millores pertinents
amb la finalitat d’aconseguir els objectius quantitatius perseguits.

•

Incrementar la sensibilització, implicació i el compromís de la ciutadania en el
nou model de recollida selectiva dels residus, per a aconseguir assolir els
objectius quantitatius establerts en el present pla.

•

Treballar cap a la consecució d’un sistema de fiscalitat que permeta premiar
aquells/es ciutadans/nes que realitzen una correcta gestió dels seus residus.

•

Facilitar la coordinació entre els diferents actors implicats en la gestió del
residu domèstic: entitat local, veïns i veïnes, grans productors, COR.

•

Fomentar l’adopció d’hàbits de consum més sostenibles entre la ciutadania de
manera que es promoga una compra i un ús responsable dels productes.

•

Fomentar l’adopció d’hàbits ecorresponsables en l’àmbit empresarial i
comercial.

17

Segons la definició de la Alianza Residuo Cero, s’entén per Residu Zero el model de gestió de residus que tracta
d’emular els cicles de la natura on tots els materials descartats per a un procés són necessaris per a altre ús de manera
pragmàtica i a llarg termini. Residu Zero significa dissenyar i gestionar els productes i els processos de manera que es
reduisca el volum i la toxicitat dels residus generats, es conserven i es recuperen tots els recursos i no es cremen ni
s’enterren. La Alianza Residuo Cero forma part de Zero Waste Europe, plataforma formada per 30 organitzacions de
24 països europeus.

13

3. NOU MODEL DE RECOLLIDA
3.1- Rendiments de recollida selectiva esperats en funció del
sistema implementat.
Si tenim en compte les dades que proporciona l’Agència de Residus Catalana18 sobre
recollida selectiva en funció de les fraccions i del sistema de recollida, s’observa que
hi ha sistemes de recollida que afavoreixen la consecució de determinats objectius, de
manera que amb el model de recollida de contenidors oberts en carrer, no s’arriba a
superar el 50% de residus separats de forma selectiva.
Per altra banda, la recollida porta a porta significa el pas d’un model on el generador
del residu és anònim, a un model on es fomenta la corresponsabilitat i la possibilitat
d’identificar al generador del residu, de manera que permet fins i tot introduir el
concepte de pagament per generació, cosa que incentiva la voluntat de reciclar. El
model porta a porta resulta ser un dels més efectius per a assolir resultats de recollida
selectiva.
Tanmateix, en aquells casos on el sistema de recollida porta a porta no resulta viable
- com sol passar en contextos amb alta densitat de població - existeixen altres solucions
que permeten identificar, en major o menor mesura, l’usuari, els seus hàbits i la
qualitat dels residus recollits de forma selectiva: sistemes d’identificació d’usuari a
instal·lar bé en els contenidors, bé en les bosses o bé en ambdós elements. Esta
identificació pot ser obligatòria – mitjançant la integració de sistemes de tancament
electrònics en els contenidors – o voluntària. Cal tindre en compte que els sistemes
d’ús voluntari requereixen un compromís molt important per part de la ciutadania per
a què donen bons resultats.
En la següent taula es mostra un resum de com cadascuna de les solucions responen a
aspectes importants a considerar a l’hora de decidir la solució que finalment
s’adoptarà en el municipi.

18

L’Agència de Residus Catalana estableix els següents rendiments de recollida selectiva segons el sistema i les
fraccions recollides: contenidor en carrer vidre, paper/cartró i envasos: 20%; contenidor en carrer vidre, paper/cartró,
envasos i orgànica: 35%; porta a porta vidre, paper/cartró, envasos, resta i orgànica: 70%; porta a porta vidre,
paper/cartró, envasos, resta i orgànica amb pagament per generació: 85%.
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SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ D’USUARI
ASPECTES A
CONSIDERAR

PaP

Contenidor tancat
amb targeta19

Contenidor obert amb
targeta20

Contenidor obert i
bossa identificada21

Localització lloc
abocament

• Localització per
proximitat

• Assignació de
contenidors

• Llibertat d’abocament

• Llibertat d’abocament

Garantia de
compliment i
seguretat en la
recollida
selectiva

• Certesa
d’abocament
• Control de qualitat
de la recollida
associat a cada
usuari.

• Control total
d’abocament per
freqüència d’ús
• Control de qualitat de
la recollida no
associat a usuari

• Control parcial
d’abocament per
freqüència d’ús.
• Control de qualitat de
la recollida no associat
a usuari

• Sense registre d’ús
• Control de qualitat de
la recollida associat a
usuaris aleatoris

Inspecció i
control

• Inspecció en
recollida

• Inspecció aleatòria

• Inspecció aleatòria

• Inspecció aleatòria

• Bosses a terra.
• Servei de reforç.
• Identificació usuari
no directa

• Identificació usuari no
directa.
• Identificació d’usuari
voluntària
• Usos no permesos

• Sense dades d’ús
directe.
• Identificació usuari
aleatòria
• Identificació d’usuari
voluntària.
• Usos no permesos

Problemàtiques

• Bosses no
recollides.
• Servei de reforç

Taula 4. Diferències entre sistemes. Font: Estudi de models de recollida selectiva de residus en origen
a la Garrotxa. Consorci SIGMA. Juny de 2018.

Així, en funció de la solució adoptada, s’aconseguirà abandonar en major o menor
mesura l’anonimat de l’usuari i el control, tant dels seus hàbits de separació en origen
com de la qualitat dels residus recollits de forma selectiva. En la següent taula es
mostra com cada sistema contribueix a assolir estos objectius, mitjançant un codi de
colors on verd significa un grau elevat, groc un grau mitjà i roig un grau baix.

19

La targeta permet tant l’obertura del contenidor com la identificació de l’usuari.

20

La targeta permet només la identificació de l’usuari.

21

Adhesiu o impressió en la bossa de codi QR.
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SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ D’USUARI
OBJETIU
PERSEGUIT

PaP

Contenidors
tancats amb
targeta

Contenidors
tancats amb
targeta i bosses
identificades

Contenidors
oberts amb
targeta

Contenidors
oberts amb
targeta i bosses
identificades

Contenidors
oberts i
bosses
identificades

Identificació
d’usuari
Identificació
d’hàbits de
separació en
origen de cada
usuari
Identificació de la
qualitat dels
residus recollits
de forma selectiva
de cada usuari

Taula 5. Comparació entre sistemes d’identificació d’usuari.

La selecció del sistema d’identificació d’usuari més convenient, hauria de tindre en
compte variables com: tipus d’usuari a qui va dirigit, si el sistema serà obligatori o
voluntari, quines fraccions es vol controlar, si el tipus de tecnologia és compatible amb
els contenidors en ús, el disseny del sistema de monitorització i control, etc.
Quan s’opta per la recollida en contenidors, la selecció de les fraccions a controlar,
és clau tant per a evitar una complexitat tecnològica massa elevada com per a
aconseguir una solució eficient des del punt de vista econòmic:
•

Fracció resta: esta fracció presenta un elevat potencial de millora en la
separació, per la qual cosa és convenient l’aplicació de tecnologia en els
contenidors amb l’objectiu de reduir la quantitat de fracció resta generada y
augmentar els nivells de reciclatge. Així, es recomanen els contenidor tancats
per a esta fracció.

•

Fracció orgànica: la quantitat d’impropis varia molt la qualitat d’esta fracció.
Per tal d’augmentar la qualitat del material recollit que permeta la seua
posterior valorització en processos de compostatge, es recomana recollir-la en
contenidors tancats, especialment quan el contenidor de resta també està
tancat.

•

Fracció envasos lleugers: el model actual predominant de comercialització de
productes genera una gran quantitat d’envasos que acaben com a residus, per
la qual cosa cal incentivar la seua prevenció i recollida selectiva. Per tant,
s’aconsella recollir esta fracció en contenidors tancats, sobretot si es tanquen
16

els de la fracció resta. D’altra manera, els contenidors d’envasos podrien rebre
altres materials que no foren envasos.22
•

Fracció paper i cartró i vidre: estes fraccions solen presentar bons resultats i
nivells d’impropis baixos, per la qual cosa no es recomana tancar els
contenidors per a estes fraccions23.

El tancament dels contenidors pot ser progressiu, es a dir tancar primer les fraccions
que exigeixen més control i, en funció dels resultats obtinguts, seguir amb les altres
fraccions.
Pel que fa a la utilització de bosses identificades, no s’aconsella el seu ús en les
primeres etapes d’implantació del nou sistema, donat que el seu èxit està molt
condicionat al compromís per part de l’usuari, cosa que s’assolirà després d’un treball
important d’informació, formació, assessorament i seguiment. Tanmateix, no es
descarta poder millorar, en fases posteriors, la monitorització i seguiment d’aquelles
fraccions que presenten pitjors resultats en la seua recollida selectiva mitjançant la
introducció d’este sistema d’identificació d’usuari.

3.2- Comparació de sistemes de recollida.
A més de considerar la millora en els rendiments de recollida selectiva en origen en el
municipi, que venen condicionats pel fet que la recollida es faça en contenidors o PaP,
el sistema de recollida escollit ha de tendir a optimitzar el servei de recollida tant des
del punt de vista tècnic com econòmic.
Per tal de disposar de criteris objectius que permeten decidir el sistema més adient a
implementar en el municipi, la següent taula mostra una comparació entre els distints
sistemes24 en els aspectes que es consideren rellevants a l’hora de prestar el servei de

22

L’augment d’envasos recollits de manera selectiva suposarà un ingrés per al municipi sempre i quan se’n minimitze
la quantitat d’impropis.
23

Es podria plantejar el tancament dels contenidors que recullen estes fraccions si el municipi busca aplicar
bonificacions a aquells usuaris que dipositen per separat estes fraccions.
24

D’acord amb el que estableix el PIRCVA (art. 14), s’han d’estudiar almenys, de forma comparativa, els sistemes de
recollida porta a porta, càrrega posterior i càrrega lateral. En el cas de nous desenvolupaments urbans o reformes
importants dels existents, haurà d’estudiar-se, així mateix, el sistema de recollida selectiva pneumàtic per a totes les
fraccions de recollida selectiva.
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al municipi. S’ha utilitzat un codi de tres colors, on el verd indica el cas més favorable
i el roig el menys.
SISTEMA DE RECOLLIDA
ASPECTES RELLEVANTS
PaP

Càrrega
posterior

Càrrega
lateral

Càrrega
bilateral

Recollida
pneumàtica

Rendiment de la recollida25
Flexibilitat en la ubicació de
contenidors26
Operació automàtica
Operativitat en carrers
estrets27
Increment de baixes per
fatiga
Necessitat de servei de repàs
Inversió en equips materials
(camió recol·lector i
contenidors)
Inversió en equips humans
(necessitat de personal)

Taula 6. Comparació entre sistemes de recollida.

Pel que fa al rendiment econòmic de cada sistema (€/kg recollits), no es poden donar
valors estàndards, sinó que cal determinar el cost d’aquells sistemes que es vulguen
comparar en una zona de recollida determinada.
Altres aspectes que també és important considerar, com l’emissió de CO2 derivada del
recorregut del camió recol·lector o els nivells de soroll generats en la recollida, no

25

El temps de cicle complet de recollida del contenidor és creixent per a posterior, lateral i bilateral. Tanmateix,
donat que la capacitat dels contenidors de càrrega lateral i bilateral és major que els de càrrega posterior, el temps
per kg recollit, i per tant el rendiment de la recollida, va en sentit invers. Per altra banda, la recollida PaP, presenta
un rendiment inferior al de la recollida en contenidors.
26

En càrrega posterior, els contenidors poden estar ubicats a qualsevol costat del carrer donat que els operaris acosten
el contenidor al camió per al seu buidat. Tanmateix, en càrrega lateral el contenidor ha d’estar ubicat al costa del
carrer per on carrega el camió. En càrrega bilateral, encara que la ubicació del contenidor no està condicionada al
costat de càrrega del camió, si ho està per la presència de faroles, cables o altres elements que puguen impedir el
funcionament de la grua.
27

L’operativitat en carrers estrets ve condicionada pel número d’eixos del camió recol·lector que li dona més o menys
capacitat de maniobrabilitat (camions amb 3 eixos presenten més facilitat de gir que amb 2 eixos).

18

depenen tant del sistema de recollida com de les característiques tècniques del camió
que es faça servir, per la qual cosa no s’ha inclòs a la taula.

3.3- Justificació del sistema escollit per a Albaida.
Considerant les dades de generació de residus de què disposem, el percentatge de
residus separats de forma selectiva amb el sistema de recollida actual és del 10,08%,
fet que fa pensar que amb el model de recollida actual seria difícil assolir els objectius
que estableix el PIRCVA per a l’any 2022.
Per altra banda, d’acord amb els articles 20 i 22 de la proposició de Llei per a la
Prevenció de Residus, Transició Ecològica i Foment de l’Economia Circular a la
Comunitat Valenciana, municipis de menys de 6.000 habitants han de fer la recollida
porta a porta de totes les fraccions en tot el municipi. Este sistema només podrà
substituir-se per un sistema de contenidors tancats electrònicament que done servei a
tot el municipi28.
També l’Adaptació del Pla de Minimització de Residus de la Vall d’Albaida, proposa,
per a municipis amb una població d’entre 3.000 i 6.000 habitants, una recollida porta
a porta de totes les fraccions. Esta recollida es pot substituir per una recollida en
contenidors, compatible amb la recollida PaP, de les fraccions resta, EELL i P/C. De la
mateixa manera, es contempla la recollida en contenidors en aquelles zones o nuclis
de població on la recollida PaP no resulte viable.
Tipus de
municipi

Entre 3.000 i
6.000 hab

Sistema de
recollida

PaP

Fraccions

orgànica, resta,
EELL, P/C

Observacions
• Estudiar la possibilitat d’autogestionar la fracció
orgànica d’alguna zona i/o nucli de població del
municipi.
• Compatibilitat amb recollida en contenidors càrrega
posterior per a: resta, EELL, P/C.
• Recollida en contenidors en aquelles zones i/o nuclis
de població on la recollida PaP no resulte viable.

Taula 7. Sistema de recollida proposat en l’Adaptació del Pla de Minimització de Residus de la Vall
d’Albaida. Font: Mancomunitat de la Vall d’Albaida.

28

L’article 14 del PIRCVA estableix la necessitat de dimensionar illes de contenidors almenys amb bioresidus, resta i

envasos lleugers i l’obligatorietat de què totes les illes amb envasos lleugers disposen d’un contenidor de bioresidus.
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D’acord amb el model proposat per este Pla, el municipi d’Albaida presenta una
configuració que aconsella la combinació de diversos sistemes de recollida, ajustats a
les característiques de cada zona: el sistema de recollida porta a porta (PaP) s’adequa
als nuclis de població de baixa densitat, com la zona del casc antic coneguda com Car
d’Avall - on, a més, trobem carrers estrets que dificulten la instal·lació de
contenidors29 - o de poca extensió – com la pedania d’Alforj o la urbanització la
Pedrera.
Tanmateix, en les zones on predominen els edificis d’habitatges – com el Romeral o la
zona coneguda com Mosquitos – no es considera viable el sistema PaP, per la qual cosa
s’aconsella implementar un sistema de recollida en contenidors.
En les zones on la recollida PaP resulta viable, un sistema mixte, on les fraccions
envasos lleugers i paper i cartró es recollirien en contenidors de càrrega posterior
compatibles amb la recollida PaP, pot donar bons resultats sense encarir el sistema.
Per altra banda, convé que les zones amb distints sistemes de recollida tinguen una
separació física que faciliten la seua delimitació, tant des del punt de vista
d’implementació de la recollida com de comunicació a la ciutadania.
Atenent a estes consideracions, es proposa el següent sistema de recollida:

Zona
Alforj
Car d’Avall
Barris del Vall del Riu
Betilla
La Torre
El Rafelet
Sant Miquel
Sant Lluís
Urb. la Pedrera
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Sistema de recollida

• PaP30
• Contenidors tancats
• Contenidors oberts

Fraccions

• orgànica, resta
• EELL
• P/C

Rendiment de
recollida selectiva

PaP: 65%
Contenidors: 35%

La necessitat de dimensionar illes de contenidors almenys amb bioresidus, resta i envasos lleugers i l’obligatorietat

de què totes les illes amb envasos lleugers disposen d’un contenidor de bioresidus fa que s’incrremente la necessitat
d’espai, cosa que dificulta la possibilitat d’implementar un sistema de recollida en contenidors, tant fixes com mòbils,
en esta zona d’Albaida.
30

Per a dipositar els residus de la recollida PaP es facilitaran dos cubells a la ciutadania: un marró ventilat per a la

fracció orgànica i un altre no ventilat per a fracció resta.
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Zona
Pla Boix
El Romeral
Barranc del Bouet
Casc antic
Mosquitos
Primer de Maig
Polígons industrials
Disseminats

Sistema de recollida

• Contenidors tancats
• Contenidors oberts

Fraccions

Rendiment de
recollida selectiva

• Orgànica, resta, EELL
• P/C

35%

Taula 8. Sistema de recollida proposat.

La recollida de la fracció tèxtil, que es fa a través d’una entitat d’economia social, es
mantindria amb el sistema de recollida en contenidors actual en totes les zones. El
mateix per a la fracció vidre, que actualment fa ECOVIDRIO i per a l’oli de cuina usat.
Per altra banda, la recollida del paper i cartró comercial es faria PaP en totes les
zones.
Per a la recollida en contenidors caldrà adoptar mesures per facilitar-ne l’accés a les
persones amb mobilitat reduïda.

Imatge 1. Exemple de solució per a millorar l’accessibilitat als contenidors.
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3.4- Objectiu de recollida selectiva assolit amb el nou sistema.
En funció del sistema de recollida implementat, el rendiment esperat de recollida
selectiva varia: s’estableix en el 35% per a la recollida en contenidors quan s’inclou la
fracció orgànica, i el 70% per a la recollida PaP, que pot arribar al 85% si s’implementa
el pagament per generació. Tanmateix, en el PaP s’ha considerat un rendiment del
65% donat que a l’inici de la posada en marxa del sistema no es sol assolir el rendiment
màxim.
Partint de la generació actual i tenint en compte la composició de la bossa de fem per
al municipi de Albaida31, es calcula el rati de generació per a cada fracció:

Tèxtil

Vidre

P/C

EELL

12.190,00

96.873,00

57.957,20

45.430,00

94.746,50

151.594,40

284.239,50

246.340,90

106.936,50

248.467,40

342.196,70

Núm.
habitants

5.914

5.914

Rati
producció
(kg/hab/any)

18,08

42,01

Producció
real (kg/any)
Contingut en
bossa resta
(kg/any)
Màx.
quantitat
produïda
(kg/any)

Orgànica

Resta

Total

1.894.930,00

2.107.380,20

795.870,60

322.138,10

1.894.930,00

291.770,90

795.870,60

322.138,10

2.107.380,20

5.914

5.914

5.914

5.914

5.914

57,86

49,34

134,57

54,47

356,34

Taula 9. Rati de generació de cada fracció.

Per a conèixer la generació de residus en cadascuna de les zones, es multiplica el rati
de generació de residus pel número d’habitants de cada zona32.

31

Caracterització bossa de fem PEMAR, 17,00% fracció resta, 42% orgànica, 13% envasos lleugers, 15% paper i cartró,

8% vidre i 5% tèxtil.
32

La zona de recollida mixta suma la població següent: Alforj: 151 hab, la Pedrera: 23 hab, el Rafelet: 10 hab, Sant
Lluís: 10 hab, Sant Miquel: 46 hab, Betilla: 127 hab, la Torre: 118 hab, Car d’Avall: 146 hab, Vall del Riu: informació
no disponible. Informació facilitada per l’Ajuntament d’Albaida. Cens de població a data 18 de novembre de 2021.
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Zona

Habitants

Tèxtil

Vidre

P/C

EE.LL.

Orgànica

Resta

Recollida mixta

631

11.409,69

26.510,47

36.511,01

31.130,78

84.916,19

34.370,84

Recollida cont.

5.283

95.526,81

221.956,93

305.685,69

260.640,12

710.954,41

287.767,26

Total

5.914

106.936,50

248.467,40

342.196,70

291.770,90

795.870,60

322.138,10

Tabla 10. Generació de cada fracció per zona de recollida (kg/any).

A partir dels rendiments assignats a cada sistema de recollida, es calcula el rendiment
de recollida separada esperat per a la municipi de Albaida amb el canvi de sistema.
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ZONA PER SISTEMA DE
RECOLLIDA

Previsió de residus a recollir (kg/any)

Rendiment
previst (%)

Tèxtil

Vidre

P/C

EELL

Orgànica

Resta

Total

Mixta

3.993,39

9.278,67

12.778,85

10.895,77

55.195,52

132.706,78

224.848,99

40,98%

Contenidors

33.434,38

77.684,92

106.989,99

91.224,04

248.834,04

1.324.363,83

1.882.531,21

29,65%

Total

37.427,78

86.963,59

119.768,85

102.119,82

304.029,57

1.457.070,61

2.107.380,20

30,86%

Taula 11. Xifres de recollida separada que assoliria Albaida amb la implantació del nou sistema. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Albaida i
l’Agència Catalana de Residus
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D’acord amb estes dades, els sistemes de recollida seleccionats no serien capaços, en
un inici, d’aconseguir els objectius de recuperació normativament vinculants.

Rendiment actual

Rendiment
previst

Objectiu de recollida separada
del PIRCVA per a 2020

Objectiu de recollida separada
del PIRCVA para 2022

10,08%

30,86%

65,00 %

67,00 %

Taula 12. Rendiment previst a assolir per Albaida en els primers anys d’implantació del nou sistema de
recollida.

Tanmateix, cal tenir en compte que s’han considerat uns rendiments de recollida per
sistema molt conservadors. Conforme vaja consolidant-se el sistema, es preveu que
estos rendiments arriben al 80%, especialment amb la implantació del pagament per
generació33 Amb estos rendiments, s’arribaria a assolir els objectius previstos.

Rendiment actual

Rendiment
previst

Objectiu de recollida separada
del PIRCVA per a 2020

Objectiu de recollida separada
del PIRCVA para 2022

10,08%

67,77%

65,00 %

67,00 %

Taula 13.Rendiment previst a assolir per Albaida amb el nou sistema de recollida consolidat.

És imprescindible per a l’exitosa implantació del nou model de recollida, que es
realitze prèviament i de manera paral·lela a la posada en marxa, un gran treball de
difusió i sensibilització amb la ciutadania que els trasllade el funcionament del nou
sistema que va a implantar-se al municipi, i la importància de la seua implicació per
al seu correcte funcionament i l’assoliment dels objectius de recollida separada.
El sistema de recollida es complementarà amb els contenidors de roba i d’oli de cuina
usat, el servei de recollida de voluminosos i el servei d’ecoparc que s’està prestant en
l’actualitat mitjançant la xarxa consorciada de COR. Tanmateix, per al dimensionat
del nou sistema de recollida, només s’inclouen les fraccions orgànica, resta, envasos
lleugers i paper i cartró, donat que són aquelles que presentaran un canvi respecte del
sistema de recollida actual.

33

Cal tenir en compte que, d’acord amb el que s’estableix a l’article 14 de PIRCVA, aquells municipis que el 2 de gener
de 2021 es troben més d’un 10 % per davall de la mitjana de reciclatge de la Comunitat Valenciana en les recollides
selectives de biorresidus i envasos lleugers, obligatòriament hauran d’implantar un nou sistema de recollida porta a
porta o equivalent que permeta aplicar polítiques de pagament per generació.
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3.5- Descripció del sistema.
D’acord amb les particularitats del municipi d’Albaida, s’ha proposat un sistema de
recollida que combina la recollida en contenidors i la recollida PaP en funció de la
fracció i la zona del municipi de què es tracte.
Per a la recollida en contenidors, s’ha optat per contenidors de càrrega posterior per
a fer compatible la recollida amb el sistema porta a porta34.
A més dels sistemes de recollida proposats, es contempla promoure la valorització in
situ de la fracció orgànica mitjançant la sol·licitud al COR d’una illa de compostatge.
D’esta manera es contribueix a la implementació en el municipi de l’estratègia Residu
Zero.
En una primera fase, es duria a l’illa la fracció orgànica recollida porta a porta en
Alforj i Car d’Avall. Esta aportació es podria ampliar, en una fase posterior, amb el
que es reculla a la zona de la Torre.

Zona

Núm. habitants

Alforj

151

Car d’Avall

146

La Torre

118

TOTAL

415

Taula 14. Població en les zones que aporten a l’illa de compostatge. Font: Ajuntament d’Albaida. Cens
2021.

En la següent imatge es mostra el sistema de recollida per zona del municipi i les zones
la fracció orgànica de les quals es destina a l’illa de compostatge.

34

La fracció vidre és recollida en contenidors tipus iglú, de càrrega superior, donat que depèn d’ECOVIDRIO.

26

Imatge 2. Distribució dels sistemes de recollida en el municipi d’Albaida.
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La recollida de les fraccions vidre i tèxtil, així com de l’oli de cuina usat, es mantindrà
amb el sistema de recollida en contenidors actual. Finalment, es manté el servei
d’ecoparc que s’està prestant en l’actualitat35.

Imatge 3. Exemples de penjadors individuals i comunitaris per als cubells de la recollida porta a porta.

La següent taula descriu el sistema de recollida a implementar al municipi.

35

La Directiva 2018/851 estableix l’obligatorietat que es faça una recollida separada dels residus perillosos d’origen
domèstics abans de l’1 de gener de 2025 (art. 1, modificació de l’art. 20 de la Directiva 2008/98/CE). L’ecoparc permet
donar compliment a esta exigència, sempre i quan es complemente amb informació i formació dirigida a la ciutadania
per a què reconeguen este tipus de residus i els porten a l’ecoparc.
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SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA PROPOSAT – RECOLLIDA ORDINÀRIA DE RESIDUS
Població Objectiu

Sistema de
recollida

Fraccions

Infraestructura necessària

Ubicació de contenidors

▪ Cubells de 20 litres per a l’aportació de les
fraccions en l’àmbit domèstic.
▪ Contenidors de 120 litres per a cadascuna de les

Alforj

fraccions per a grans productors.

Car d’Avall

▪ Bosses biodegradables per a la fracció orgànica.
▪ Plataforma de registre d’incidències.

Barris del Vall del Riu
Betilla
La Torre

▪ TAG NFC per a la instal·lació a
PaP

36

Orgànica, resta

El Rafelet

cubells/contenidors per a identificació dels
usuaris.

-

▪ Aplicació (app) de mobilitat per entrada i

Sant Miquel

resolució incidències i per a l’inventariat de
cubells, per als operaris dels serveis de recollida i

Sant Lluís
Urb. la Pedrera

educadors ambientals
▪ Lector canellera Bluetooth que permet la lectura
dels NFC i transmet la lectura a l’app.
▪ Contenidors tancats de 1.100litres per a la fracció
EELL.

Alforj
Car d’Avall
Barris del Vall del Riu

Contenidors

EELL, PC, Vidre37, tèxtil38

Betilla
La Torre

▪ Contenidors oberts de 1.100 litres per a la fracció
P/C.
▪ Contenidors oberts de 3.000 litres per a la fracció
vidre.

36

Els residus de bolquers i productes d’higiene intima s’inclouen en esta fracció. No es contempla la separació en origen sempre que el COR garantisca la seua separació en la Planta de tractament
de destí de la fracció resta.
37

Esta fracció, es mantindria amb el sistema de recollida en contenidors actual, d’acord amb el conveni signat entre l’Ajuntament de Albaida i ECOVIDRIO.

38

Esta fracció, es mantindria amb el sistema de recollida en contenidors actual.
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SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA PROPOSAT – RECOLLIDA ORDINÀRIA DE RESIDUS
Població Objectiu

Sistema de
recollida

Fraccions

El Rafelet

▪ Contenidors oberts per a la fracció tèxtil.

Sant Miquel

▪ Plataforma de control del servei i registre
d’incidències.

Sant Lluís

d’apertura per a configurar l’accés al contenidor
per franges horàries o tipus d’usuari.
▪ Contenidors tancats de 1.100litres per a la fracció
EELL, orgànica i resta.

Pla Boix

▪ Contenidors oberts de 1.100 litres per a la fracció
P/C.

El Romeral
Barranc del Bouet

▪ Contenidors oberts de 3.000 litres per a la fracció

Casc antic
Mosquitos

Contenidors

Orgànica, resta, EELL, P/C,
vidre, tèxtil

vidre.
▪ Contenidors oberts per a la fracció tèxtil.

Primer de Maig

▪ Plataforma de control del servei i registre

Polígons industrials

d’incidències.
▪ Tanques per als contenidors amb aplicació

Disseminats

Ubicació de contenidors

▪ Tanques per als contenidors amb aplicació

Urb. la Pedrera

39

Infraestructura necessària

d’apertura per a configurar l’accés al contenidor
per franges horàries o tipus d’usuari.

▪ Caldrà fer un estudi detallat
per determinar la ubicació de
les illes en funció de la
distribució dels habitatges a
què es dóna servei39. En els
disseminats es recomana
ubicar les illes en els camins
que els donen accés. Cal evitar
la ubicació de contenidors en
punts aïllats que conviden a la
deposició incontrolada de
residus.

La distància d’un usuari al contenidor més proper no deuria ser superior a 100-150 m. Sempre que siga possible, es procurarà ubicar els contenidors en illes que agrupen totes les fraccions.
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SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA PROPOSAT – RECOLLIDA ORDINÀRIA DE RESIDUS
Població Objectiu

Sistema de
recollida

Fraccions

Infraestructura necessària

Ubicació de contenidors

▪ Plataforma de registre d’incidències.
▪ Cartell TAG de instal·lació a paret amb
identificació QR i NFC amb impressió
personalitzada per a la identificació
Comerços

Porta a porta

P/C

d’establiments comercials.
▪ Aplicació (App) de mobilitat per entrada i

-

resolució incidències, per als operaris dels serveis
de recollida i educadors ambientals
▪ Lector canellera Bluetooth que permet la lectura
dels NFC i transmet la lectura a l’App.

Taula 15.Descripció del sistema de recollida proposat al municipi de Albaida

31

SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA PROPOSAT – RECOLLIDA ESPECIAL DE RESIDUS
Població Objectiu

Sistema de recollida

Fracció de residu

Infraestructura necessària

Recollida programada
en funció d’avisos

Residus Voluminosos

Camió de caixa oberta

Ecoparc

Restes de poda

Ecoparc fixe

Ecoparc

RCDs

Ecoparc fixe

Ecoparc

Perillosos domiciliaris

Ecoparc mòbil

Recollida programada
en funció d’avisos

Animals domèstics
morts

Camió de caixa oberta.

Casc urbà

Taula 16.Descripció del sistema de recollida especial proposat al municipi d’Albaida.

SISTEMA DE VALORITZACIÓ IN SITU
Població
Objectiu

Sistema de
valorització

Fraccions

Infraestructura
necessària

Compostatge
comunitari

Orgànica

Illa de
compostatge

Compostatge
domèstic

Orgànica

Composteres
domèstiques

Alforj
Car d’Avall
La Torre
Disseminats

Taula 17. Descripció del sistema de valorització in situ proposat al municipi d’Albaida.
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3.6- Dimensionament del sistema.
En este apartat, es dimensionarà el nou sistema de recollida per a les fraccions:
orgànica, resta, envasos lleugers i paper i cartró , donat que la recollida de la fraccions
vidre depèn del conveni amb ECOVIDRIO i la recollida de la fracció tèxtil no varia
respecte al sistema actual. Pel que fa als residus de bolquers i productes d’higiene
íntima en les zones de recollida mixta, es contempla la ubicació d’un contenidor en
cadascuna de les illes per a donar servei els dies que no es fa la recollida porta a porta.
En funció del sistema de recollida, la freqüència mínima de recollida per cada fracció
serà la següent:
FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA (dies/setmana)
SISTEMA DE RECOLLIDA
Orgànica

Resta

EE.LL

P/C

Mixte

3

1

2

2

Contenidors

3

3

2

2

Taula 18. Freqüència mínima de recollida.

Aquesta freqüència podrà variar a mesura que el nou sistema de recollida s’implante
de manera exitosa i els rendiments de recollida separada augmenten, reduint la
quantitat de la fracció resta generada.
En el cas dels voluminosos, per al dimensionament es considera un servei de 2
recollides per setmana, programades en funció dels avisos rebuts, amb una durada de
4 h cada dia de recollida.
En funció de la freqüència de recollida, es calcula la quantitat de residus que
s’acumulen entre recollides i que determinarà el volum de contenerització necessari,
en el cas del sistema de recollida en contenidors, i la capacitat de càrrega necessària
del camió recol·lector, tant a l’inici com al compliment dels objectius de recollida
selectiva previstos per a 2022.
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Quantitat de residus a recollir els dies de recollida (kg)
Recollida

Resta

Orgànica

EE.LL

P/C

Inicialment

Compliment
objectius

Inicialment

Compliment
objectius

Inicialment

Compliment
objectius

Inicialment

Compliment
objectius

Mixta

2.363,27

1.290,50

378,05

465,29

104,48

238,81

122,54

280,08

Contenidors

9.070,99

4.155,62

1.704,34

3.895,64

874,75

1.999,43

1.025,93

2.344,99

Taula 19. Quantitat de residus a recollir en els dies de recollida inicialment i al compliment dels
objectius.

Per a calcular el volum de contenerització necessari s’han utilitzat els següents
paràmetres de càlcul:
Paràmetre

Unitat

Valor considerat

Densitat fracció resta

kg/l

0,09

Densitat de la fracció orgànica

Kg/l

0,14

Densitat fracció EELL

kg/l

0,025

Densitat fracció P/C

kg/l

0,06

Coeficient de pèrdua de capacitat

-

1,3

Taula 20. Paràmetres considerats en el càlcul del volum de contenerització necessari.

Cal tindre en compte que els contenidors s’ubicaran en illes que agrupen totes les
fraccions, per la qual cosa, i per a que la distribució de les illes facilite la seua
proximitat a la ciutadania40, s’incrementarà el número de contenidors inicial necessari.
Este increment es fa de manera que, al mateix temps, es garantisca que el sistema
tinga capacitat d’absorbir la quantitat de residus que es generarà al compliment dels
objectius de recollida selectiva previstos per a 2022.

40

La distància d’un usuari al contenidor més proper deuria ser inferior a 100-150 m
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El número mínim de contenidors proposat, així com d’ubicacions d’illes, es mostra a
continuació41.
Núm. contenidors mín.
Sistema Recollida

Mixte

Contenidors

Inicial

Al compliment
dels objectius
2022

Proposat

Resta: Orgànica: EELL: 4
P/C: 4
Resta: 120
Orgànica: 15
EELL: 42
P/C: 70

Resta: Orgànica: EELL: 11
P/C: 7
Resta: 55
Orgànica: 33
EELL: 95
P/C: 70

Resta: Orgànica: EELL: 14
P/C: 14
Resta: 100
Orgànica: 50
EELL: 100
P/C: 100

Núm. Illes de
contenidors
proposades

1442

50

Taula 21. Núm. de contenidors de cada fracció i núm. d’illes de contenidors necessàries.

Per a la definició del número d’illes de contenidors, és a dir, punts d’ubicació de
contenidors, s’ha tingut en compte que no estiguen a més de 100 m dels usuaris i,
alhora, que no es sobredimensione el sistema en número de contenidors. Este número
d’ubicacions, però, pot incrementar-se per evitar que hi haja ubicacions amb un
número elevat de contenidors d’una fracció.
En l’Annex I es mostra la proposta d’ubicació de les illes. S’ha traçat un cercle de 100
m del diàmetre al voltant de la ubicació per comprovar que cap usuari està a més de
100 m d’una illa. Per a la ubicació de les illes que donen servei als disseminats, caldrà
fer un estudi d’ubicació en funció dels camins d’accés a estos disseminats.
Per tal de decidir el tipus de contenidor a instal·lar, es recomana tindre en compte els
següents aspectes:

41

Per als polígons industrials s’ha determinat el número de contenidors en funció de la ubicació necessària per a donar

un adequat servei, donat que no es disposa de dades segregades de producció de residus en els polígons. El número de
contenidors proposat pot disminuir-se si resulta elevat per a la quantitat de residus generats en estes zones.
42

En alguna de les illes es recomana posar contenidors per a la fracció resta i orgànica, com a contenidors d’emergència

per a aquelles persones que en moments puntuals i de manera extraordinària no puguen fer ús del servei porta a porta.
El contenidor de resta donarà també el servei de recollida de residus de bolquers i productes d’higiene íntima els dies
que no es fa recollida porta a porta.
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Aspecte

Criteri

Sistema de tancament

• Evitar holgures
• Permetre la instal·lació de sistemes d’identificació d’usuari
• Mecanismes d’obertura compatibles amb sistemes de tancament per
a identificació d’usuari.

Integració en l’entorn

• Alçada que permeta la visibilitat (inferior a 1,6 m)
• Estètica cuidada

Robustesa
Accessibilitat
Dimensió boca de càrrega

Ecodisseny

• Estructura que garantisca la resistència front a colps i
manipulacions.
• Sistema d’obertura adaptat a persones amb mobilitat reduïda
• Alçada de boca de càrrega inferior a 1,2 m
• Evitar embussos.
• Facilitar el dipòsit dels residus.
• Ús de materials reciclables
• Possibilitat de reparació
• Durabilitat dels materials

Compatibilitat

• Possibilitat d’allotjar sistemes intel·ligents que permeten
l’optimització del servei43
• Dimensions compatibles amb tot tipus de camions recol·lectors44.

Versatilitat

• Possibilitat de modificar el distintiu del contenidor per a recollir
una altra fracció.

Taula 22. Aspectes a tindre en compte en l’elecció dels contenidors.

A més, en el cas dels contenidors per a la fracció orgànica, obligatòriament haurà de
ser a través de sobretapa o tapa amb reducció de grandària respecte de la tapa
ordinària de fracció resta. La tapa més gran, en cas que n’hi haja, no haurà d’estar
accessible. Per a la deposició dels grans productors, es podrà habilitar l’accés restringit
a la tapa gran.45
Per al dimensionament del sistema, és important analitzar el pes de l’activitat
econòmica per a valorar si s’integra en la recollida domiciliària o, en cas de tenir una
incidència elevada, si cal establir una ruta de recollida diferenciada.
Cal tenir en compte, a més, el PIRCVA estableix l’obligatorietat de:

43

Sistemes de control d’ompliment, de temperatura, d’alineat, etc.

44

Compliment normativa UNE-EN-840-2.

45

Art. 20 del PIRCVA.
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•

Els establiments del sector HORECA tenen l’obligació de fer una recollida
selectiva d’EELL, vidre i oli vegetal usat en l’interior de les seues instal·lacions.
Es fixa com a data límit l’1 de gener de 2021 per a EELL i vidre i l’1 de juny de
2021 per a EELL (art. 24.1.b)

•

Els establiments privats (locals d’oficines privats, centres d’oci, centres
comercials, centres fabrils, centres de logística i distribució, supermercats,
hipermercats i centres de gran afluència de població en general), deuen
implementar la recollida selectiva en origen per al seu posterior reciclatge,
almenys d’envasos lleugers, plàstics no envasos, vidre, paper-cartó i
biorresidus. Esta recollida, és responsabilitat de cada establiment, que la podrà
fer bé a través d’un gestor privat, bé utilitzant el servei de recollida municipal
si existeix, i cal que estiga implantada abans de l’1 de gener de 2020 per a
municipis de més de 5.000 habitants i de l’1 de gener de 2021 per a municipis
de menys de 5.000 habitants (art. 24.1.k)

En el municipi d’Albaida hi ha un total de 348 establiments, dels quals el 18% pertany
al sector HORECA, per la qual cosa caldria valorar la conveniència de dissenyar una
ruta específica per als establiments que pertanyen a este sector. Es recomana realitzar
una enquesta prèvia a este sector que permeta establir horaris diferenciats de
recollida. També es recomana establir una taxa diferenciada.

Activitat

Núm. Empreses
actives

Pes respecte el total
d’empreses actives

Comerç

15

4,31%

Restauració

63

18,10%

Comerç alimentació

5

1,44%

Allotjaments

2

0,57%

Activitats sanitàries i assistencials

0,00%

Bancs i gasolineres

7

2,01%

Altres activitats

256

73,56%

Total

348

100%

Taula 23. Activitats econòmiques en Albaida. Font: padró del COR per a la taxa de valoritzación de
residus i ecoparc.

Per altra banda, la implantació de la recollida porta a porta pot requerir la realització
d’un servei de repàs que elimine bosses que hagen pogut quedar dipositades en punts
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del municipi no inclosos en la ruta (per exemple. al costat dels contenidors instal·lats
en altres zones del municipi). Caldria valorar la necessitat d’incloure este servei.

4. PLA D’ACCIÓ: ACCIONS A IMPLEMENTAR
El present Pla Local de Residus Domèstics i Assimilables del municipi d’Albaida, recull
un total de 41 accions distribuïdes en 6 blocs:
•

Comunicació i sensibilització: recull accions encaminades a fomentar una
consciència col·lectiva de la importància de la bona gestió dels residus
domèstics i accions formatives que permeten a la ciutadania realitzar-ne una
correcta gestió.

•

Prevenció: inclou accions que afavorisquen l’adopció d’hàbits de consum que
redunden en la reducció dels residus generats i contribuisquen a assolir els
objectius de l’estratègia Residu Zero.

•

Implantació del nou sistema de recollida de residus domèstics: engloba totes
les accions necessàries per a la implantació del nou sistema de recollida.

•

Coordinació entre entitats: inclou accions que permetran establir una correcta
comunicació entre tots els actors implicats amb la finalitat de facilitar una bona
gestió dels residus.

•

Regulació de la gestió del residu domèstic: es tracta d’accions que
constituiran el marc normatiu municipal pel que fa a la gestió dels residus.

•

Seguiment i control: en este bloc es definiran les mesures necessàries per a
realitzar un adequat seguiment i control del pla i del sistema de recollida, així
com per a aplicar accions correctives de millora en cas que siga necessari.

En la següent taula es mostren les accions, la seua descripció, l’any d’implementació
previst i la inversió anual i total associada
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1. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Títol

1.1. Campanyes de comunicació i
sensibilització dirigides a la
ciutadania i grans productors.

Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

Realització de campanyes de comunicació dirigides a la ciutadania
i als grans productors locals: elaboració de material gràfic i
audiovisual de difusió, tallers, activitats participatives i activitats
d’educació ambiental, difusió en mitjans tradicionals i xarxes
socials, col·laboració amb associacions locals, col·laboració amb
centres educatius, casals fallers, etc.
Les campanyes anirien dirigides a:
•
Fomentar un consum responsable.
•
La compra de productes amb menys embolcalls.
•
Fomentar hàbits alimentaris que reduesquen el consum de
productes envasats.
•
Minimitzar l’adquisició de plàstics d’un sol ús.
•
Fomentar la transparència en la gestió de residus per
evitar actituds reactives front al reciclatge (origen i destí
de la taxa del COR, destí dels residus que es recullen
separats, visita a instal·lacions de tractament de residus:
ecoparc, illes de compostatge, etc).
•
Donar a conèixer els sistemes d’incentius per al reciclatge
que s’implementen al municipi i els existents als ecoparcs.
•
Donar a conèixer per què cal reciclar.
•
Motivar una actitud positiva envers el reciclatge.
•
Fomentar la responsabilitat de fer un bon ús del sistema
de recollida.
•
Evitar l’abocament incontrolat de residus i/o una mala
gestió dels mateixos per part de la ciutadania.

2022

Anual

1.400,00 €

5.600,00 €
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1. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

1.2. Jornades
informatives/formatives sobre
l’ús del nou sistema de
recollida.

Realització de jornades informatives/formatives per sectors del
municipi per a facilitar la informació necessària als usuaris del nou
sistema de recollida per a què puguen realitzar una correcta gestió
dels seus residus: explicació del funcionament del nou sistema de
recollida, guia de separació de residus, calendari de recollida, i
entrega de material (cubells, bosses biodegradables, etc).

2022

-

2.661,12 €

2.661,12 €

1.3. Guia per a la correcta
separació de residus.

Elaboració, edició i impressió d’una guia per a la correcta separació
de residus, basada en la informació que apareix en el Document de
Comunicació, que es distribuirà a totes les llars i establiments.

2022

-

2.400,00 €

2.400,00 €

1.4. Mecanismes de retorn
d’informació en matèria de
gestió de residus al municipi.

Garantir l’existència de mecanismes de retorn d’informació a la
ciutadania sobre la consecució d’objectius i la gestió que s’està fent
dels residus al municipi.

2023

Anual

0,00 €

0,00 €

1.5. Intercanvi de bones pràctiques

Habilitar un canal per a l’intercanvi d’experiències entre veïns i
veïnes respecte a bones pràctiques de gestió de residus i opcions de
consum responsable.

2023

Anual

0,00 €

0,00 €

1.6. Promoure el voluntariat
mediambiental

Elaborar un programa anual d’activitats de voluntariat al voltant de
la gestió de residus.

2022

Anual

1.000,00 €

4.000,00 €

Títol

TOTAL

14.661,12 €
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2. PREVENCIÓ
Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

2.1. Distribució d’envasos
reutilitzables.

Distribució de material reutilitzable com alternativa a l’ús
d’envasos de plàstic d’un sol ús: bosses de tela, carmanyoles,
embolcalls reutilitzables.

2022

-

12.000,00 €

12.000,00 €

2.2. Manual de bones pràctiques
per minimitzar els residus d’actes
i festes locals.46

Edició i difusió d’un manual que definisca les bones pràctiques
encaminades a la prevenció de la generació de residus que deuran
tindre en compte els organitzadors d’actes i festes locals
(Ajuntament, associacions, falles, altres col·lectius).

2023

-

650,00 €

650,00 €

2.3. Manual de bones pràctiques
per a la ciutadania per combatre
el malbaratament alimentari i l’ús
excessiu d’envasos de plàstic i
plàstics d’un sol ús.

Disseny i distribució d’un manual de bones pràctiques dirigida a la
ciutadania per a combatre el malbaratament alimentari i l’ús
excessiu d’envasos de plàstic i plàstics d’un sol ús.

2023

-

2.400,00 €

2.400,00 €

2.4. Manual de bones pràctiques
per a grans productors per a
combatre el malbaratament
alimentari i l’ús excessiu
d’envasos de plàstic i plàstics
d’un sol ús.

Disseny i distribució als grans productors (HORECA) d’un manual de
bones pràctiques per a combatre el malbaratament alimentari i
l’ús excessiu d’envasos de plàstic i plàstics d’un sol ús.

2023

-

370,00 €

370,00 €

Títol

46

El PIRCVA estableix l’obligatorietat de reduir la quantitat de residus d’envasos produïts en esdeveniments festius, mitjançant la incorporació d’envasos reutilitzables (art. 24.1.h).
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2. PREVENCIÓ
Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

Establir una programació anual de tallers dirigits a que la
ciutadania aprenga a reutilitzar, per a reduir la generació de
residus (tallers de cuina d'aprofitament, de costura, elaboració de
sabó a partir d'oli de cuina usat…)

2023

Anual

900,00 €

3.600,00 €

2.6. Establir bonificacions fiscals
per a comerços de venda de
productes a l'engròs.

Establir bonificacions fiscals per a aquells comerços que tinguen
en compte criteris de minimització de residus en la venda de

2023

-

696,00 €

696,00 €

2.7. Establir bonificacions fiscals a
empreses que fomenten l'economia
circular.

Establir bonificacions fiscals a empreses que valoritzen residus per
introduir-los al mercat (restauració de mobles, reparació
d'electrodomèstics, de roba, etc).

2023

-

696,00 €

696,00 €

2.8. Estratègia de minimització de
residus als centres escolars.

Promoure projectes educatius als centres escolars destinats a
elaborar una estratègia de minimització de residus al centre.

2023

Anual

6.000,00 €

24.000,00 €

2.9. Minimitzar l’ús d’aigua
embotellada.

Informar sobre la bona qualitat de l’aigua domiciliària i promoure
campanyes informatives amb l’objectiu de reduir l’ús d’aigua
embotellada.

2022

-

2.800,00 €

2.800,00 €

Títol

2.5. Tallers formatius per a
fomentar la reutilització.

productes.

47

47

El PIRCVA contempla, entre les mesures per a complir amb els objectius fixats que persegueixen aplicar la jerarquia en la gestió dels residus, establir, des de l’1 de gener de 2020, mecanismes
d’incentius fiscals que potencien l’ús d’envasos de més d’un ús entre els residus domèstics: envasos reutilitzables, reciclables i fabricats amb material reciclat. (art. 24.1.a)
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2. PREVENCIÓ
Títol

Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

2.10. Promoure la compra pública
verda

Establir un protocol de contractació de productes i serveis públics
que prioritze la compra de productes preparats per a la seua
reutilització i productes reciclats.

2023

-

3.000,00 €

3.000,00 €

2.11 Prevenir la generació de
residus d’envasos en el comerç
local

Col·laborar amb el comerç local per a bonificar les compres que es
facen en envasos reutilitzables (bosses de pa de tela, cabassos,
etc) mitjançant l’entrega de xecs regal per a consumir en el propi
comerç local

2023

Anual

6.000,00 €

24.000,00 €

2.12 Prevenir la generació de
residus en l’administració local

Elaborar i difondre entre el personal de l’administració local una
guia de bones pràctiques per a minimitzar la generació de residus
generats en les activitats quotidianes (p.ex. prioritzar canals de
difusió de la informació digitals front a la impressió de fullets, usar
gots/tasses reutilitzables, etc)

2023

-

3.000,00 €

3.000,00 €

TOTAL

77.212,00 €
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Títol

Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

2022

-

94.589,68 €

94.589,68 €

Implantar la recollida selectiva mitjançant els següents sistemes:
Porta a porta49:
Fraccions: orgànica, resta i P/C comercial.

3.1. Implantació del nou model de
recollida selectiva de les diferents
fraccions

48.

·
·
·
·
·
·

·

·

Cubells de 20 litres per aportar les fraccions en àmbit domèstic
Contenidors de 120 litres per a grans productors.
Bosses biodegradables per a la fracció orgànica.
Plataforma de control del servei i registre d’incidències.
TAG NFC per a la instal·lació a cubells/contenidors per a
identificació dels usuaris.
Cartell TAG de instal·lació a paret amb identificació QR i NFC
amb impressió personalitzada per a la identificació
d’establiments comercials.
Aplicació (app) de mobilitat per entrada i resolució incidències
i per a l’inventariat de cubells, per als operaris dels serveis de
recollida i educadors ambientals
Lector canellera Bluetooth que permet la lectura dels NFC i
transmet la lectura a l’app.

48

La Directiva 2018/851 estableix l’obligatorietat que es faça una recollida separada dels residus perillosos d’origen domèstics abans de l’1 de gener de 2025 (art. 1, modificació de l’art. 20 de la
Directiva 2008/98/CE). L’ecoparc fixe permet donar compliment a esta exigència, sempre i quan es complemente amb informació i formació dirigida a la ciutadania per a què reconeguen este
tipus de residus i els porten a l’ecoparc (accions 1.2 i 1.3 del pla d’acció).
49

D’acord amb el PIRCVA (art. 24.1.i), s’haurà d’implementar una recollida comercial porta a porta, al menys de paper i cartró, per al xicotet comerç en tot el municipi de Albaida.
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Títol

Descripció
·

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

Fullet informatiu que descriga el nou sistema de deposició i
recollida de residus domèstics punts d’aportació, calendari,
horaris, etc.

Contenidors:
Contenidors tancats amb identificació d’usuari per a la fracció
envasos lleugers, orgànica i resta.
Contenidors oberts per a la fracció paper i cartró.
Els contenidors es disposaran en illes on s’ubiquen totes les
fraccions. Les illes es distribuiran de manera que s’acosten el més
possible a l’usuari.
·
·
·
·

Contenidors de 1.100 litres amb identificació d’usuari per la
fracció EELL, resta i orgànica i oberts per a la fracció P/C.
Plataforma de control del servei i registre d’incidències.
Tanques per als contenidors amb aplicació d’apertura per a
configurar l’accés al contenidor (zones, franges horàries...).
Fullet informatiu que descriga el nou sistema de recollida de
residus domèstics punts d’aportació, calendari, horaris, etc.

La recollida de la fracció vidre es seguirà fent en els contenidors
tipus iglú actuals que gestiona ECOVIDRIO. Es recomana la ubicació
dels contenidors prop dels grans productors (establiments del sector
HORECA) i integrats en les illes de contenidors on estan les altres
fraccions.
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Títol

Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

La recollida selectiva de la fracció tèxtil es seguirà fent en
col·laboració amb entitats d’economia social.50
La recollida selectiva d’oli vegetal usat es seguirà fent en a través
del servei d’ecoparc o adherint-se al servei de recollida en
contenidors del COR.
Els residus de bolquers i productes d’higiene intima, es recolliran
amb la fracció resta. En les zones on es fa la recollida mixta, on la
fracció resta es recull PaP, el servei de recollida de residus de
bolquers i productes d’higiene íntima els dies que no es fa recollida
porta a porta es farà en el contenidors d’emergència de la fracció
51

resta. .

50

El PIRCVA estableix l’obligatorietat d’implantar en la Comunitat Valenciana una recollida selectiva de residus tèxtils abans de 2021 (art. 24.1). Aquesta recollida separativa pot realitzar-se en
l’àmbit d’ajuntaments, mancomunitats, en coordinació amb les diputacions provincials o a través dels consorcis de residus. S’ha d’analitzar i fer possible tant com es puga la col·laboració d’aquests
nous sistemes de recollida selectiva amb entitats d’economia social.
51

Este sistema de recollida dels residus de bolquers i productes d’higiene íntima es podrá fer sempre i quan es garantisca un adequat tractament en les instal·lacions de valorització de residus,
tot complint els objectius de depòsit en abocador.
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Títol

3.2. Prestació del servei de
recollida dels residus domèstics.

52

3.3 Millorar l’estat de neteja i
manteniment dels contenidors i
les illes de contenidors.

Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

Prestació del servei de recollida dels residus domèstics, que
contemple la següent freqüència setmanal de recollida, incloent
grans productors:
Recollida PaP.
· Fracció orgànica: 3 vegades/setmana.
· Fracció resta: 1 vegada/setmana.
Recollida en contenidors.
· Orgànica: 3 vegades/setmana
· Resta: 3 vegades/setmana
· EE.LL.: 2 vegades/setmana
· P/C: 2 vegada/setmana.
· Vidre: per ordre d’ompliment.
Es valorarà la implantació d’una recollida diferenciada per al sector
HORECA de totes les fraccions.

2022

Anual

368.246,93 €

1.104.740,79 €

Les tasques de neteja i manteniment dels contenidors i les illes de
contenidors que s’incloguen en els plecs de contractació del servei
de recollida de residus deuran garantir uns estandards de qualitat
de l’estat de neteja i manteniment tant dels contenidors com de les
illes.

2022

-

0,00 €

0,00 €

52

El PIRCVA estableix l’obligatorietat que els establiments privats (locals d’oficines privats, centres d’oci, centres comercials, centres fabrils, centres de logística i distribució, supermercats,
hipermercats i centres de gran afluència de població en general), implementen la recollida selectiva en origen per al seu posterior reciclatge, almenys d’envasos lleugers, plàstics no envasos,
vidre, paper-cartó i biorresidus. Esta recollida, és responsabilitat de cada establiment, que la podrà fer bé a través d’un gestor privat, bé utilitzant el servei de recollida municipal si existeix, i
cal que estiga implantada abans de l’1 de gener de 2020 per a municipis de més de 5.000 habitants (art. art. 24.1.k)
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

3.4. Establir un protocol de
millora contínua.

Establir un protocol de millora contínua que, a partir del sistema de
registre d’incidències que contempla el nou sistema de recollida,
permeta educar aquells usuaris que no fan una correcta gestió dels
residus, amb l’objectiu d’augmentar el rendiment de la recollida
selectiva de cadascuna de les fraccions.

2023

-

0,00 €

0,00 €

3.5. Revisar l’actual conveni amb
ECOEMBES I ECOVIDRIO.

ECOEMBES i ECOVIDRIO estableix convenis amb les administracions
per a sufragar el cost de la recollida de les fraccions EELL, P/C i
vidre, i bonificar a l’entitat local de manera que s’incentive la tasca
dels ciutadans i ciutadanes en la separació i deposició correcta
d’aquestes fraccions. És important aconseguir una recollida porta a
porta dels grans productors d’estos residus, com és el sector
HORECA.

2023

-

0,00 €

0,00 €

3.6. Realitzar caracteritzacions
periòdiques dels residus generats
de cada fracció.

Realitzar caracteritzacions periòdiques dels residus generats de
cada fracció amb l’objectiu de tindre una caracterització dels
residus del municipi de Albaida que s’ajuste a la realitat.

2023

Anual

2.400,00 €

9.600,00 €

3.7. Estudiar la viabilitat
d’implantar un sistema de
pagament per generació.

Els sistemes de pagament per generació incentiven el reciclatge,
per la qual cosa s’estudiarà la viabilitat d’implantar un d’estos

2025

-

5.000,00 €

5.000,00 €

Títol

sistemes.

53

53

Cal tenir en compte que el PIRCVA indica que la taxa municipal de recollida i transport de residus domèstics ha de ser proporcional a la quantitat de residus generada, i s’estableix com a
paràmetre preferent el registre del pes dels residus (art. 19.4.b).
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Títol
3.8 Implementar la recollida
selectiva d’envasos lleugers en
esdeveniments festius. .

54

3.9. Instal·lació de recollida
selectiva d’EELL, P/C, vidre i
biorresidus en edificis de gestió
pública o público-privada

55

3.10.Garantir que es faça la
recollida selectiva d’EELL, vidre i
oli vegetal usat en els
establiments del sector HORECA

3.11.Fomentar el compostatge
domèstic i comunitari57

56

Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

Implantar un sistema de recollida selectiva que permeta realitzar
una gestió selectiva dels envasos i residus d’envasos que es generen
en els esdeveniments festius celebrats al municipi.

2022

-

2.400,00 €

2.400,00 €

Instal·lació de papereres que permeten la recollida separada en els
espais i edificis de gestió pública o público-privada, de manera que
els residus generats pels usuaris es recullen de forma separada.

2022

-

8.000,00 €

8.000,00 €

Establir un sistema d’inspecció i assessorament per a garantir que
es faça la separació en origen de les fraccions EELL, vidre i oli usat
en els establiments del sector HORECA.
S’inclou l’ajuda als establiments per a l’adquisició dels contenidors
específics i l’assessorament per part d’un educador/a ambiental en
la correcta separació dels residus.

2023

-

5.322,24 €

5.322,24 €

Fomentar la valorització in situ de la fracció orgànica d’acord amb
el principi de jerarquia que estableix la normativa en vigor en

2022

-

8.468,36 €

8.468,36 €

54

El PIRCVA estableix l’obligatorietat de fer una separació selectiva d’envasos i residus d’envasos en els esdeveniments festius (art. 24.1.h).

55

El PIRCVA estableix l’obligatorietat de fer una recollida selectiva d’EELL, P/C, vidre i biorresidus en els establiments de gestió pública o público-privada (art. 24.1.j).

56

El PIRCVA estableix l’obligatorietat de fer una recollida selectiva d’EELL, vidre i oli vegetal usat en el sector HORECA. Es fixa com a data límit l’1 de gener de 2021 per a EELL i vidre i l’1 de
juny de 2021 per a EELL (art. 24.1.b).
57

Les illes de compostatge comunitari deuran complir amb les especificacions establides per l’Ordre 18/2018, de 15 de maig, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les instal·lacions de compostatge comunitari en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Títol

Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

matèria de residus (prevenció, reutilització, reciclat, recuperació
amb altres finalitats i eliminació).
•
Promoure el programa Compostaescola del COR.
•
Promoure el programa de compostatge domèstic del COR.
•
Promoure el programa de compostatge domèstic del COR (illes
de compostatge).
3.12 Millora de l’accessibilitat a les
illes de contenidors per a persones
amb mobilitat reduïda

Establir un mecanisme per a què persones amb mobilitat reduïda
puguen sol·licitar l’adaptació de l’illa de contenidors on els
correspon dipositar els residus

2023

-

0,00 €

0,00 €

3.13 Instal·lar papereres en via
pública que permeten la separació
en origen

Instal·lar papereres en via pública compartimentades per a poder
separar en origen les fraccions resta, orgànica, envasos lleugers i
paper i cartró.

2023

-

1.000,00 €

1.000,00 €

3.14 Estudiar sistemes de vigilància
i control en algunes illes

Estudiar la possibilitat de instal·lar sistemes de videovigilància, o
reforçar la presència policial, en aquelles illes que presenten més
problemes d’actes incívics i/o vandàlics.

2023

-

2.000,00 €

2.000,00 €

3.15 Estudiar la implementació
d’un servei de recollida i/o
triturat de restes de poda

Estudiar la implementació d’un servei de recollida i/o triturat de
restes de poda, especialment en les urbanitzacions on es genera més
quantitat d’este residu, per a facilitar la recollida a qui no tinga la
possibilitat de portar-ho a l’ecoparc.

2022

-

0,00 €

0,00 €

3.16 Establir un protocol per al
repartiment del compost produït
a l’illa de compostatge.

Establir un protocol per al repartiment gratuït del compost que es
genera a l’illa de compostatge.

2022

-

0,00 €

0,00 €

TOTAL

1.241.121,07 €
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4. COORDINACIÓ ENTRE ENTITATS
Títol

Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

4.1. Establir un mecanisme de
coordinació i transparència entre els
diferents
actors
implicats
(Ciutadania-AjuntamentMancomunitat-Consorci de Residus).

Establir una correcta comunicació entre tots els actors
implicats amb la finalitat de facilitar una bona gestió
dels residus, de compartir recursos i de fomentar la
transparència pel que fa a les dades relatives a la
generació i gestió de residus.

2022

-

4.000,00 €

4.000,00 €

4.2. Conveni entre organismes
públics per a la correcta gestió del
residu domèstic.

Sol·licitar assistència tècnica i recursos econòmics, al
Consorci de Residus, a la Diputació provincial i a la
Conselleria competent en matèria de residus.

2022

-

0,00 €

0,00 €

TOTAL

4.000,00 €

5. REGULACIÓ DE LA GESTIÓ DEL RESIDU DOMÈSTIC
Títol

Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

5.1. Elaborar l’ordenança municipal de
gestió de residus domèstics.

Elaborar l’ordenança municipal de gestió de residus
domèstics tot ajustant-la al que s’estableix en el Pla
Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables i el
PIRCVA 2019-2022.

2022

-

4.000,00 €

4.000,00 €

5.2 Actualitzar l’ordenança fiscal que
regula la taxa per a la recollida i
transport dels residus domèstics i
assimilables.

Actualitzar l’ordenança fiscal que regula la taxa per a
la recollida i transport dels residus domèstics i
assimilables tot i adaptant-la al que s’estableix en
l’article 19 del PIRCVA.

2025

-

4.000,00 €

4.000,00 €

TOTAL

8.000,00 €
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6- SEGUIMIENT I CONTROL
Títol

Descripció

Any
d’implementació

Periodicitat

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

6.1. Elaboració d’un pla de seguiment i
control.

Elaboració d’un pla de seguiment i control que
contemple:
· Creació d’una Comissió de Seguiment.
· La periodicitat i freqüència de les reunions de la
Comissió de Seguiment.
· Procediment de càlcul d’indicadors.
· Difusió i comunicació a la ciutadania i Conselleria
dels resultats.
· Millora contínua.

2023

-

3.000,00 €

3.000,00 €

6.2. Acompanyament per a la bona gestió
dels residus.

Realització d’un acompanyament periòdic, tant de les
llars com dels grans productors, mitjançant visites
presencials i/o seguiment telefònic, amb l’objectiu
de resoldre dubtes, corregir incidències i formar
progressivament la població per al correcte
funcionament del sistema de recollida de residus
domèstics.

2023

Anual

26.611,20 €

106.444,80 €

6.3. Establiment de sistemes d’avaluació de
la satisfacció ciutadana amb el servei de
recollida.

Establiment d’un sistema d’avaluació que permeta
conèixer el grau de satisfacció dels usuaris del
sistema de recollida de residus urbans i fomentar-ne
la millora contínua.

2023

-

3.330,56 €

3.330,56 €

TOTAL

112.775,35 €
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QUADRE RESUM PER BLOCS

COSTOS TOTALS

1. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

14.661,12 €

2. PREVENCIÓ

77.212,00 €

3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS

1.241.121,07 €

4. COORDINACIÓ ENTRE ENTITATS

4.000,00 €

5. REGULACIÓ DE LA GESTIÓ DEL RESIDU DOMÈSTIC

8.000,00 €

6. SEGUIMENT I CONTROL

112.775,36 €

TOTAL

1.457.769,55 €

5. CRONOGRAMA D’IMPLANTACIÓ
El Pla d’Acció s’ha dissenyat per a ser implementat en un període de 3 anys (2022 –
2025), si bé aquelles accions que venen motivades per una exigència del PIRCVA es
proposaran per a ser executades en el 2022.
El cronograma d’implantació de les accions incloses en el present Pla d’Acció es
mostren a continuació:
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ACCIÓ

2022

2023

2024

2025

1. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
1.1. Campanyes de comunicació i sensibilització dirigides a la ciutadania i grans productors.
1.2. Jornades informatives/formatives sobre l’ús del nou sistema de recollida.
1.3. Guia per a la correcta separació de residus.
1.4. Mecanismes de retorn d’informació en matèria de gestió de residus al municipi.
1.5. Intercanvi de bones pràctiques
1.6 Promoure el voluntariat ambiental
2. PREVENCIÓ
2.1. Distribució d’envasos reutilitzables.
2.2. Manual de bones pràctiques per a la minimització dels residus en actes i festes locals.
2.3. Manual de bones pràctiques dirigida a la ciutadania per a combatre el malbaratament alimentari i l’ús excessiu
d’envasos de plàstic i plàstics d’un sol ús.
2.4. Manual de bones pràctiques dirigida a grans productors per a combatre el malbaratament alimentari i l’ús excessiu
d’envasos de plàstic i plàstics d’un sol ús.
2.5. Tallers formatius per a fomentar la reutilització.
2.6. Establir bonificacions fiscals per a comerços de venda de productes a l'engròs.
2.7. Establir bonificacions fiscals a empreses que fomenten l'economia circular.
2.8. Estratègia de minimització de residus als centres escolars.
2.9. Minimitzar l’ús d’aigua embotellada.
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ACCIÓ

2022

2023

2024

2025

2.10. Promoure la compra pública verda
2.11. Prevenir la generació de residus d’envasos en el comerç local
2.12 Prevenir la generació de residus en l’administració local
3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
3.1. Implantació del nou model de recollida selectiva de les diferents fraccions.
3.2. Prestació del servei de recollida dels residus domèstics.
3.3 Millorar l’estat de neteja i manteniment dels contenidors i les illes de contenidors.
3.4. Establir un protocol de millora contínua.
3.5. Revisar l’actual conveni amb ECOEMBES I ECOVIDRIO.
3.6. Realitzar caracteritzacions periòdiques dels residus generats de cada fracció.
3.7. Estudiar la viabilitat d’implantar un sistema d’identificació d’usuari i pagament per generació.
3.8 Implementar la recollida selectiva d’envasos i residus d’envasos en esdeveniments festius.
3.9. Instal·lació de recollida selectiva de les fraccions EELL, P/C, vidre i biorresidus en edificis de gestió pública o públicoprivada.
3.10.Garantir que es faça la recollida selectiva de les fraccions EELL, vidre i oli vegetal usat en els establiments del
sector HORECA.
3.11.Fomentar el compostatge domèstic i comunitari.
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ACCIÓ

2022

2023

2024

2025

3.12 Millora de l’accessibilitat a les illes de contenidors per a persones amb mobilitat reduïda
3.13 Instal·lar papereres en via pública que permeten la separació en origen
3.14 Estudiar sistemes de vigilància i control en algunes illes
3.15 Estudiar la implementació d’un servei de recollida i/o triturat de restes de poda
3.16 Establir un protocol per al repartiment del compost produït a l’illa de compostatge.
4. COORDINACIÓ ENTRE ENTITATS
4.1. Establir un mecanisme de coordinació i transparència entre els diferents actors implicats.
4.2. Conveni entre organismes públics per a la correcta gestió del residu domèstic.
5. REGULACIÓ DE LA GESTIÓ DEL RESIDU DOMÈSTIC
5.1. Elaborar l’ordenança municipal de gestió de residus domèstics
5.2 Actualitzar l’ordenança fiscal que regula la taxa per a la recollida i transport dels residus domèstics i assimilables.
6. SEGUIMENT I CONTROL
6.1. Elaboració d’un pla de seguiment i control.
6.2. Acompanyament per a la bona gestió dels residus.
6.3. Establiment de sistemes d’avaluació de la satisfacció ciutadana amb el servei de recollida.
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6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
La fase de seguiment i control de la implantació dels plans, i les possibles adaptacions
a les accions establertes, sol ser la gran oblidada. Per això, serà necessari establir un
sistema d’indicadors que puga quantificar i facilitar la verificació de la consecució dels
objectius, tant quantitatius com qualitatius, establerts en el pla.
Els indicadors dissenyats es divideixen en dos grans blocs: per una banda, aquells
indicadors que fan referència als objectius quantitatius establerts, que serviran per a
determinar la seua consecució i, per tant, la dels requisits establerts en el PIRCVA; per
altra banda, els indicadors associats als objectius qualitatius, que facilitaran la
informació per a determinar si els hàbits i practiques de la població estan alineats amb
la correcta gestió dels residus i que es relacionen amb les accions de prevenció i
preparació per al reciclat.
SISTEMA D’INDICADORS
OBJECTIUS QUANTITATIUS
INDICADOR

UNIDAD DE
MESURA

RESPONSABLE
DE FACILITAR
LES DADES

PERIODICITAT

Generació de residus
domèstics totals per
habitant i any.

Kg/hab/any

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Percentatge de reducció
total de residus domèstics
generats.

%

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Residus domèstics totals
(totes les fraccions)
recollides selectivament.

Kg/any

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Percentatge de residus
domèstics totals (totes les
fraccions) recollits
selectivament respecte del
total de residus domèstics
generats.

%

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Fracció orgànica recollida
selectivament.

Kg/any

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

OBJECTIU
Conèixer la generació
de residus domèstics
per càpita per a poder
comparar amb la xifra
de l’any de referència
establert en el pla.
Conèixer la reducció
percentual de residus
generats respecte de
l’any de referència
establert en el pla.
Conèixer el total de
residus domèstics
recollits selectivament
per a poder compararla amb la de l’any de
referència establert
en el pla.
Conèixer el
percentatge total de
residus domèstics
recollits selectivament
respecte del total de
residus domèstics
generats.
Conèixer la quantitat
de biorresidus que és
recollida
selectivament per a
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SISTEMA D’INDICADORS
OBJECTIUS QUANTITATIUS
INDICADOR

UNIDAD DE
MESURA

RESPONSABLE
DE FACILITAR
LES DADES

PERIODICITAT

OBJECTIU
poder comparar-la
amb la de l’any de
referència establert
en el pla.

Percentatge de la fracció
orgànica recollida
selectivament respecte del
total de residus domèstics
generats.

%

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Fracció paper-cartró
recollida selectivament.

Kg/any

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Percentatge de fracció
paper-cartró recollida
selectivament respecte del
total de residus domèstics
generats.

%

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Fracció envasos lleugers
totals recollida
selectivament.

Kg/any

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Percentatge de fracció
envasos lleugers totals
recollida selectivament
respecte del total de
residus domèstics generats.

%

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Fracció metall (aluminiacer) recollida
selectivament.

Kg/any

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Conèixer el
percentatge de
biorresidus recollits
selectivament
respecte del total de
residus domèstics
generats.
Conèixer la quantitat
de fracció papercartró que és recollida
selectivament per a
poder comparar-la
amb la de l’any de
referència establert
en el pla.
Conèixer el
percentatge de fracció
paper-cartró recollida
selectivament
respecte del total de
residus domèstics
generats.
Conèixer la quantitat
total de fracció
envasos lleugers que
és recollida
selectivament per a
poder comparar-la
amb la de l’any de
referència establert
en el pla.
Conèixer el
percentatge total de
fracció envasos
lleugers recollits
selectivament
respecte del total de
residus domèstics
generats..
Conèixer la quantitat
de fracció metalls que
és recollida
selectivament per a
poder comparar-la
amb la de l’any de
referència establert
en el pla.
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SISTEMA D’INDICADORS
OBJECTIUS QUANTITATIUS
INDICADOR

UNIDAD DE
MESURA

RESPONSABLE
DE FACILITAR
LES DADES

PERIODICITAT

Percentatge de fracció
metall (alumini-acer)
recollida selectivament
respecte del total de
residus domèstics generats.

%

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Fracció plàstic recollida
selectivament.

Kg/any

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Percentatge de fracció
plàstic recollida
selectivament respecte del
total de residus domèstics
generats.

%

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Fracció tetra-brick
recollida selectivament.

Kg/any

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Percentatge de fracció
tetra-brick recollida
selectivament respecte del
total de residus domèstics
generats.

%

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

Fracció vidrie recollida
selectivament.

Kg/any

ECOVIDRIO

Anual

Percentatge de fracció
vidre recollida
selectivament respecte del
total de residus domèstics
generats.

%

Concessionària
del servei de
recollida

Anual

OBJECTIU
Conèixer el
percentatge de fracció
metall recollida
selectivament
respecte del total de
residus domèstics
generats.
Conèixer la quantitat
de fracció plàstic que
és recollida
selectivament per a
poder comparar-la
amb la de l’any de
referència establert
en el pla.
Conèixer el
percentatge de fracció
plàstic recollida
selectivament
respecte del total de
residus domèstics
generats.
Conèixer la quantitat
de fracció tetra-brick
que és recollida
selectivament per a
poder comparar-la
amb la de l’any de
referència establert al
pla.
Conèixer el
percentatge de fracció
tetra-brick recollida
selectivament
respecte del total de
residus domèstics
generats.
Conèixer la quantitat
de fracció vidre que és
recollida
selectivament per a
poder comparar-la
amb la de l’any de
referència establert al
pla.
Conèixer el
percentatge de fracció
vidre recollida
selectivament
respecte del total de
residus domèstics
generats.
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SISTEMA D’INDICADORS
OBJECTIUS QUALITATIUS
INDICADOR

UNIDAD DE MESURA

RESPONSABLE
DE FACILITAR
LES DADES

PERIODICITAT

OBJECTIU

Campanyes de
comunicació realitzades
i altres instruments
d’educació ambiental i
comunicació.

Nº de
campanyes/jornades
informatives/material
de difusió editat

Ajuntament

Anual

Fomentar
la
sensibilització
ambiental
en
matèria de residus i
fomentar hàbits de
consum
responsables.

Quantitat de compost
elaborat mitjançant el
procés de compostatge
comunitari.

Kg/mes

Ajuntament

Mensual

Conéixer la quantitat
de residus que és
valoritzat in situ.

Qualitat del compost
elaborat mitjançant el
procés de compostatge
comunitari.

Compliment o no dels
paràmetres
normatius.

Ajuntament

Semestral

Entrades realitzades en
Ecoparc per fraccions

Nº entrades fracció
/mes

COR

Mensual

Quantitat de residus
dipositats en Ecoparc
per fraccions.

Kg fracció/mes

COR

Mensual

Número d’incidències
registrades en el servei
de recollida de residus.

Nº d’incidències

Concessionària
del servei de
recollida

Setmanal

Grau de satisfacció de
la ciutadania amb el
servei de recollida.

% de població que
valora com òptim el
servei

Concessionària
del servei de
recollida

Semestral

Conéixer la qualitat
del
subproducte
obtingut després de
la valorització e la
fracció
orgànica
recollida de forma
selectiva.
Afavorir el reciclatge
i correcta gestió
d’altres fraccions de
residus domèstics.
Afavorir el reciclatge
i correcta gestió
d’altres fraccions de
residus domèstics.
Garantir
una
correcta separació
dels residus per a
minimitzar
la
quantitat
d’impropis.
Determinar el grau
de satisfacció amb el
servei prestat amb la
finalitat d’incorporar
millores.

Este sistema d’indicadors estarà subjecte a una revisió contínua de manera que
s’eliminen o incorporen nous indicadors que permeten avaluar el bon funcionament
del servei de recollida, així com el compliment dels objectius.
A més, serà fonamental constituir una Comissió de Seguiment que s’encarregue de
revisar, quantificar i informar, tant a la ciutadania com a la Conselleria de forma anual
i com queda establert en l’article 14 del PIRCVA, del bon funcionament del sistema i
del grau de compliment dels objectius preestablerts.
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Entre les funcions d’esta comissió, també estarà l’actualització del sistema
d’indicadors. Esta comissió de seguiment podrà estar formada per:
•

Tècnic/a municipal.

•

Alcalde/ssa o regidor/a responsable de l’àrea.

•

Representant del servei de recollida.

•

Veïns/es del municipi.
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ANNEX I. PLÀNOLS UBICACIÓ ILLES DE CONTENIDORS
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DOMÈSTICS I ASSIMILABLES DEL
MUNICIPI D’ALBAIDA
Memòria econòmica
GENER 2022

La redacció d’este document ha sigut subvencionada per l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de València.
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1. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PLA D’ACCIÓ
1.1.

Valoració econòmica del nou sistema de recollida.

Per a estimar el cost del nou sistema de recollida, i sense que resulten vinculants per
a la licitació del contracte, s’han dissenyat els itineraris de recollida de cada fracció.
No s’han tingut en compte recollides addicionals que l’Ajuntament pogués exigir per a
festes o actes públics.
S’ha considerat un camió recol·lector d’11 m3, per a les zones de recollida mixta, i de
23m3, per a les zones de recollida en contenidors, la capacitat dels quals resulta
adequada per a la previsió de residu a transportar.

Volum
(m3)

Vehicle

Capacitat de càrrega (kg)
Legal

Resta

Orgànica

EE.LL

P/C

Recol·lector compactador
de càrrega posterior

23

12300-11800

12300-11800

12300-11800

3.000-4.000

4.000-5.000

Recol·lector compactador
de càrrega posterior

11

5.800

5.800

5.800

1.500-2.000

2.000-2.500

Taula 1. Capacitat de càrrega dels vehicles de recollida considerats.

S’han establert les següents recollides:
•

RECOLLIDA 1:Zona amb recollida mixta.

•

RECOLLIDA 2: Zona amb recollida en contenidors.

Per a calcular la durada de cada recollida dins de municipi, s’han utilitzat els següents
paràmetres de càlcul:
Paràmetre

Unitat

Valor considerat

Velocitat recorregut

km/h

25

Temps parada/arranc en cada parada

min.

0,33

Temps descàrrega contenidors C.T.

min.

0,20

Rendiment de la recollida PaP

km/h

2

Rendiment de la recollida PaP (P/C comercial)

km/h

5

Taula 2. Paràmetres considerats en el disseny de les recollides.
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El temps de durada de la recollida en contenidors, que depèn del número de
contenidors a recollir i del número de parades a fer, es mostra en la següent taula:
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Recollida PaP

Km en recollida

Rendiment en recollida
(km/h)

Temps en ruta
interior del nucli
(h)

Temps en ruta
interior del nucli
(min)

Zona amb recollida
mixta

8,33

2

4,17

249,98

P/C Comercial

25,991

5

5,20

311,92

Taula 3. Càlcul de la durada de la recollida PaP del paper i cartró comercial.
Recollida Contenidors
Resta

Núm
contenidors

Núm parades (punts
ubicació cont.)

Km en
recollida

Temps
parades/arranc (min)

Temps descàrrega
cont. (min)

Temps recorregut
recollida (min)

Temps en ruta
interior nucli (min)

Zona amb recollida en
contenidors

100

50

17,66

16,50

20,00

42,39

78,89

Taula 4. Càlcul de la durada de la recollida en contenidors de la fracció resta.
Recollida Contenidors
Orgànica

Núm
contenidors

Núm parades (punts
ubicació cont.)

Km en
recollida

Temps
parades/arranc (min)

Temps descàrrega
cont. (min)

Temps recorregut
recollida (min)

Temps en ruta
interior nucli (min)

Zona amb recollida en
contenidors

50

50

17,66

16,50

10,00

42,39

68,89

Taula 5. Càlcul de la durada de la recollida en contenidors de la fracció orgànica.
Recollida Contenidors
EELL

Núm
contenidors

Núm parades (punts
ubicació cont.)

Km en
recollida

Temps
parades/arranc (min)

Temps descàrrega
cont. (min)

Temps recorregut
recollida (min)

Temps en ruta
interior nucli (min)

Zona amb recollida en
contenidors

100

50

17,66

16,50

20,00

42,39

78,89

1

Donat que no es disposa del cens d’establiments comercials, es considera un recorregut per tot el casc urbà.
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Recollida Contenidors
EELL

Núm
contenidors

Núm parades (punts
ubicació cont.)

Km en
recollida

Temps
parades/arranc (min)

Temps descàrrega
cont. (min)

Temps recorregut
recollida (min)

Temps en ruta
interior nucli (min)

Zona amb recollida
mixta

14

14

8,33

4,62

2,80

20,00

27,42

Taula 6. Càlcul de la durada de la recollida en contenidors de la fracció envasos lleugers.
Recollida Contenidors
P/C
Zona amb recollida en
contenidors
Zona amb recollida
mixta

Núm
contenidors

Núm parades (punts
ubicació cont.)

Km en
recollida

Temps
parades/arranc (min)

Temps descàrrega
cont. (min)

Temps recorregut
recollida (min)

Temps en ruta
interior nucli (min)

100

50

17,66

16,50

20,00

42,39

78,89

14

14

8,33

4,62

2,80

20,00

27,42

Taula 7. Càlcul de la durada de la recollida en contenidors de la fracció paper i cartró.
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La durada total inclou el desplaçament i la descàrrega en la planta de transferència
de Bufali. A continuació es descriu la durada de cada recollida.
Recollida fracció resta

RECOLLIDA-Zona mixta

Base-Albaida

distancia
(km)

v (km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Recollida Albaida
Albaida - Planta Bufali

4,00

60,00

Descàrrega en Planta Bufali
Planta Bufali - Base

29,00

60,00

temps en
recollida
(min)

temps total
acumulat
(min)

249,98

274,98

4,00

278,98

15,00

293,98

29,00

322,98

Durada RECOLLIDA

73,00

249,98

322,98

Durada RECOLLIDA (hores)

1,22

4,17

5,38

temps en
recollida
(min)

temps total
acumulat
(min)

78,89

103,89

RECOLLIDA-Zona contenidors

Base-Albaida

distancia
(km)

v (km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Recollida Albaida
Albaida - Planta Bufali

4,00

60,00

Descàrrega en Planta Bufali
Planta Bufali - Base

29,00

60,00

4,00

107,89

15,00

122,89

29,00

151,89

Durada RECOLLIDA

73,00

78,89

151,89

Durada RECOLLIDA (hores)

1,22

1,31

2,53
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Recollida fracció orgànica

RECOLLIDA-Zona mixta

Base-Albaida

distancia
(km)

v (km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Recollida Albaida
Albaida - Planta Bufali

4,00

60,00

Descàrrega en Planta Bufali
Planta Bufali - Base

29,00

60,00

temps en
recollida
(min)

temps total
acumulat
(min)

249,98

274,98

4,00

278,98

15,00

293,98

29,00

322,98

Durada RECOLLIDA

73,00

249,98

322,98

Durada RECOLLIDA (hores)

1,22

4,17

5,38

temps en
recollida
(min)

temps total
acumulat
(min)

68,89

93,89

RECOLLIDA-Zona contenidors

Base-Albaida

distancia
(km)

v (km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Recollida Albaida
Albaida - Planta Bufali

4,00

60,00

Descàrrega en Planta Bufali
Planta Bufali - Base

29,00

60,00

4,00

97,89

15,00

112,89

29,00

141,89

Durada RECOLLIDA

73,00

68,89

141,89

Durada RECOLLIDA (hores)

1,22

1,15

2,36

temps en
recollida
(min)

temps total
acumulat
(min)

27,42

52,42

Recollida envasos lleugers

RECOLLIDA-Zona mixta

Base-Albaida

distancia
(km)

v (km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Recollida Albaida
Albaida - Planta Bufali

4,00

60,00

Descàrrega en Planta Bufali
Planta Bufali - Base

29,00

60,00

4,00

56,42

15,00

71,42

29,00

100,42

Durada RECOLLIDA

73,00

27,42

100,42

Durada RECOLLIDA (hores)

1,22

0,46

1,67
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RECOLLIDA-Zona contenidors

Base-Albaida

distancia
(km)

v (km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Recollida Albaida
Albaida - Planta Bufali

4,00

60,00

Descàrrega en Planta Bufali
Planta Bufali - Base

29,00

60,00

temps en
recollida
(min)

temps total
acumulat
(min)

78,89

103,89

4,00

107,89

15,00

122,89

29,00

151,89

Durada RECOLLIDA

73,00

78,89

151,89

Durada RECOLLIDA (hores)

1,22

1,31

2,53

temps en
recollida
(min)

temps total
acumulat
(min)

27,42

52,42

Recollida paper i cartró

RECOLLIDA-Zona mixta

Base-Albaida

distancia
(km)

v (km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Recollida Albaida
Albaida - Planta Bufali

4,00

60,00

Descàrrega en Planta Bufali
Planta Bufali - Base

29,00

60,00

4,00

56,42

15,00

71,42

29,00

100,42

Durada RECOLLIDA

73,00

27,42

100,42

Durada RECOLLIDA (hores)

1,22

0,46

1,67

temps en
recollida
(min)

temps total
acumulat
(min)

78,89

103,89

RECOLLIDA-Zona contenidors

Base-Albaida

distancia
(km)

v (km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Recollida Albaida
Albaida - Planta Bufali

4,00

60,00

Descàrrega en Planta Bufali
Planta Bufali - Base

29,00

60,00

4,00

107,89

15,00

122,89

29,00

151,89

Durada RECOLLIDA

73,00

78,89

151,89

Durada RECOLLIDA (hores)

1,22

1,31

2,53
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RECOLLIDA PAPER I CARTRÓ
COMERCIAL
Base-Albaida

Distància
(km)

v
(km/h)

Temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Recollida Albaida
Albaida - Planta Bufali

4,00

Descàrrega en Planta Bufali

0,00

Planta Bufali - Base

29,00

60,00

60,00

Temps en
recollida
(min)

Temps total
acumulat
(min)

311,92

336,92

4,00

340,92

15,00

355,92

29,00

384,92

Durada RECOLLIDA

73,00

311,92

384,92

Durada RECOLLIDA (hores)

1,22

5,20

6,42

En el cas dels voluminosos, es considera un servei de recollida mensual, amb una
durada de 4 h cada dia de recollida.
A més, el servei de recollida inclou la neteja de contenidors i la neteja de les
ubicacions dels contenidors.
Neteja de contenidors
Per a calcular la durada de la neteja de contenidors, s’han utilitzat els següents
paràmetres de càlcul:
Paràmetre

Unitat

Valor considerat

Velocitat recorregut

km/h

25

Temps parada/arranc en cada parada

min.

0,5

Temps neteja contenidors

min.

3

Taula 8. Paràmetres considerats en el càlcul de la durada de neteja de contenidors.

Donat que els contenidors s’agrupen en illes, es considera la neteja conjunta. El temps
de durada de la neteja dels contenidors ubicats a les illes es mostra en la següent
taula:
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Zona
Recollida
mixta
Recollida
contenidors

Núm
cont.
Resta

Núm
cont
Orgànica

Núm cont
EE.LL

Núm
cont P/C

Núm cont
TOTAL

Núm
parades

Km en
municipi

Temps
parades/arranc
(min)

Temps neteja
contenidor
(min)

Temps
recorregut
neteja (min)

Temps ruta
interior nucli
(min)

0

0

14

14

28

14

8,33

7,00

84,00

20,00

111,00

100

50

100

100

350

50

17,66

25,00

1.050,00

42,39

1.117,39

Taula 9. Càlcul de la durada de la neteja dels contenidors en les illes en cadascuna de les zones.
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La durada total de la neteja, que determinarà el cost del servei, inclou el
desplaçament al municipi.

NETEJA-Zona mixta

Base-Albaida

distancia
(km)

v
(km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Neteja Albaida

temps en
neteja (min)

111,00

Albaida - Base

25,00

60,00

136,00

25,00

161,00

Durada NETEJA

50,00

111,00

161,00

Durada NETEJA (hores)

0,83

1,85

2,68

NETEJA-Zona contenidors

Base-Albaida

distancia
(km)

v
(km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

Neteja Albaida

temps en
neteja (min)

1.117,39

Albaida - Base

25,00

60,00

25,00

1.142,39
1.167,39

Durada NETEJA

50,00

1.117,39

1.167,39

Durada NETEJA (hores)

0,83

18,62

19,46

Neteja ubicacions de contenidors
Per a calcular la durada de la neteja, s’han utilitzat els següents paràmetres de càlcul:
Paràmetre

Unitat

Valor considerat

Velocitat recorregut

km/h

35

Temps parada/arranc en cada parada

min.

2

Temps neteja contenidors

min.

3

Taula 10. Paràmetres considerats en el càlcul de la durada de neteja d’ubicacions.

El temps de durada de la neteja de les illes de contenidors es mostra en la següent
taula:
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Zona
Recollida
mixta
Recollida
contenidors

Núm
ubicacions
illes

Km en
municipi

Temps
parades/arranc
(min)

Temps
neteja
ubicació
illa (min)

Temps
recorregut
neteja
(min)

Temps ruta
interior
nucli (min)

14

8,33

28,00

42,00

14,28

84,28

50

17,66

100,00

150,00

30,28

280,28

Taula 11. Càlcul de la durada de la neteja de les ubicacions de contenidors en cada zona.

La durada total de neteja, que determinarà el cost del servei, inclou el desplaçament
al municipi.

NETEJA-Zona mixta

Base-Albaida

distancia
(km)

v
(km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

temps en
neteja (min)

temps total
acumulat
(min)

84,28

109,28

Neteja Albaida
Albaida - Base

25,00

60,00

25,00

134,28

Durada NETEJA

50,00

84,28

134,28

Durada NETEJA (hores)

0,83

1,40

2,24

NETEJA-Zona contenidors

Base-Albaida

distancia
(km)

v (km/h)

temps
desplaçament
(min)

25,00

60,00

25,00

temps en
neteja (min)

temps total
acumulat
(min)

280,28

305,28

Neteja Albaida
Albaida - Base

25,00

60,00

25,00

330,28

Durada NETEJA

50,00

280,28

330,28

Durada NETEJA (hores)

0,83

4,67

5,50

Per a estimar el cost total del servei, s’ha considerat el següent cost de personal:
Hores/setmana

37,5

Setmanes/any

48

Hores/any

1.800

Baixes i absentismes

10 %

Càrregues socials

35 %
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Cost horari del personal
directe del servei

Salari anual
(€)

Càrregues
socials (€)

Cost salarial
(€)

Baixes i
absentismes (€)

COST TOTAL
(€)

Cost mitjà/hora
(€/h)

Conductor recollida dia

18.551,73

6.493,11

25.044,84

2.504,48

27.549,32

15,31

Conductor recollida nit

20.487,82

7.170,74

27.658,56

2.765,86

30.424,41

16,90

Peó recollida dia

15.922,63

5.572,92

21.495,55

2.149,56

23.645,11

13,14

Peó recollida nit

17.858,72

6.250,55

24.109,27

2.410,93

26.520,20

14,73

Peó neteja dia

15.487,92

5.420,77

20.908,69

2.090,87

22.999,56

12,78

Pel que fa al cost de la maquinària, s’ha considerat el següent cost per hora, que inclou
tots els costos associats al vehicle2:
Vehicle

Cost hora (€/h)

Camió recol·lector 23 m3 C.T.

38,51

Camió recol·lector 11 m3 C.T.

29,58

Camió caixa oberta 11 m3

15,01

Rentacontenidors

45,28

Furgó netejadora

17,74

Vehicle auxiliar Porter Quargo

5,00

Finalment, s’ha tingut en compte el cost d’amortització de compra i manteniment de
contenidors:
Altres despeses

Cost anual (€/litre any)

Amortització de compra i manteniment de contenidors

0,06

2

Cost d’adquisició, cost de combustible, cost de manteniment i altres costos (assegurança, ITV, taxes, impostos, etc).
Per al cost d’adquisició, s’ha considerat una amortització a 10 anys, un interès de finançament del 3,5% i 299 dies de
servei anual amb jornades diàries de 6,66 h.
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COST ANUAL DE RECOLLIDES

225.020,09

Tipus vehicle

Cost
horari
vehicle
(€)

Jornada
operari
(h)

Operari nº
1

Cost
horari
operari
nº1
(€/h)

Operari
nº 2

Cost
horari
operari
nº2
(€/h)

Operari
nº 3

Cost
horari
operari
nº3 (€/h)

Cost
total
ruta (€)

Nº rutes
/any

Cost anual (€)

5,38

Camió recol·lector
11m3 C.T. i 5.800 kg
de capacitat

29,58

5,38

conductor
recollida
dia

15,31

peó
recollida
dia

13,14

peó
recollida
dia

13,14

383,06

54

20.684,97

2,53

Camió recol·lector
23m3 C.T. i 12.000 kg
de capacitat

39,08

2,53

conductor
recollida
dia

15,31

peó
recollida
dia

13,14

peó
recollida
dia

13,14

204,17

162

33.076,11

Durada
ruta
(h)

RECOLLIDA RESTA - Zona
mixta
RECOLLIDA RESTA - Zona
contenidors

Descripció

53.761,08

TOTAL RECOLLIDA RESTA
RECOLLIDA ORGÀNICA - Zona
mixta

5,38

Camió recol·lector
11m3 C.T. i 5.800 kg
de capacitat

29,58

5,38

conductor
recollida
dia

15,31

peó
recollida
dia

13,14

peó
recollida
dia

13,14

383,06

162

62.054,92

RECOLLIDA ORGÀNICA - Zona
contenidors

2,36

Camió recol·lector
23m3 C.T. i 12.000 kg
de capacitat

39,08

2,36

conductor
recollida
dia

15,31

peó
recollida
dia

13,14

peó
recollida
dia

13,14

190,73

162

30.898,40

92.953,33

TOTAL RECOLLIDA ORGÀNICA
RECOLLIDA EELL - Zona mixta

1,67

Camió recol·lector
11m3 C.T. i 2.000 kg
de capacitat

29,58

1,67

conductor
recollida
dia

15,31

peó
recollida
dia

13,14

peó
recollida
dia

13,14

119,10

108,00

12.862,56

RECOLLIDA EELL - Zona
contenedors

2,53

Camió recol·lector
11m3 C.T. i 2.000 kg
de capacitat

29,58

2,53

conductor
recollida
dia

15,31

peó
recollida
dia

13,14

peó
recollida
dia

13,14

180,14

108,00

19.455,00

32.317,56

TOTAL RECOLLIDA EE.LL.
RECOLLIDA P/C - Zona mixta

1,67

Camió recol·lector
11m3 C.T. i 2.000 kg
de capacitat

29,58

1,67

conductor
recollida
dia

15,31

peó
recollida
dia

13,14

peó
recollida
dia

13,14

119,10

108

12.862,56
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RECOLLIDA P/C - Zona
contenidors

2,53

Camió recol·lector
11m3 C.T. i 2.000 kg
de capacitat

29,58

2,53

conductor
recollida
dia

15,31

peó
recollida
dia

13,14

RECOLLIDA P/C-Comerços

6,42

Vehice auxiliar Porter
Quargo

5,00

6,42

conductor
recollida
dia

15,31

peó
recollida
dia

13,14

peó
recollida
dia

13,14

180,14

108

19.455,00

214,54

54

11.584,91

43.902,46

TOTAL RECOLLIDA P/C
RECOLLIDA VOLUMINOSOS

4,00

Camió caixa oberta 11
m3

15,01

4

conductor
recollida
dia

15,31

peó
recollida
dia

13,14

173,81

12

2.085,66

TOTAL RECOLLIDA VOLUMINOSOS
COST DE NETEJA DE CONTENIDORS

Descripció

Durada
ruta
(h)

2.085,66

25.987,68

Tipus vehicle

Cost
horari
vehicle
(€)

Jornada
operari
(h)

Operari nº
1

Cost
horari
operari
nº1
(€/h)

Operari
nº 2

Cost
horari
operari
nº2
(€/h)

Operari
nº 3

Cost
horari
operari
nº3 (€/h)

Cost
total
ruta (€)

Nº rutes
/any

Cost anual (€)

NETEJA- Zona
mixta

Neteja
mecànica

2,68

Rentacontenidors

45,28

2,68

conductor
recollida
dia

15,31

Peó
neteja
dia

12,78

196,85

16

3.149,67

NETEJA- Zona
contenidors

Neteja
mecànica

19,46

Rentacontenidors

45,28

19,46

conductor
recollida
dia

15,31

Peó
neteja
dia

12,78

1427,38

16

22.838,01
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COST DE NETEJA D’UBICACIONS

Descripció

Durada
ruta
(h)

5.363,50

Tipus vehicle

Cost
horari
vehicle
(€)

Jornada
operari
(h)

Operari nº
1

Cost
horari
operari
nº1
(€/h)

Operari
nº 2

Cost
horari
operari
nº2
(€/h)

Operari
nº 3

Cost
horari
operari
nº3 (€/h)

Cost
total
ruta (€)

Nº rutes
/any

Cost anual (€)

NETEJA-Zona
mixta

Neteja
manual

2,24

Furgó netejadora

17,74

2,24

peó neteja
dia

12,78

peó
neteja
dia

12,78

96,90

16

1.550,36

NETEJA-Zona
contenidors

Neteja
manual

5,50

Furgó netejadora

17,74

5,50

peó neteja
dia

12,78

peó
neteja
dia

12,78

238,32

16

3.813,14

ALTRES COSTOS

24.948,00
Descripció

Amortització de compra i manteniment de contenidors

Cost (€/ut.any)

Uts.

Cost anual (€)

0,06

415.800,00

24.948,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL/ANY

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA/ANY
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 10%

TOTAL ANUAL

281.319,27
13% GG

36.571,51

6% BI

16.879,16

334.769,94
33.476,99

368.246,93
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Per a estimar el cost associat al tractament dels residus no separats selectivament que
es fa a través del COR, es considera el cost per tona actual tant per a la fracció resta
com per a la fracció orgànica. Tanmateix, este cost es pot veure reduït, especialment
per la fracció orgànica, si el nivell d’impropis es baix:

Resta a planta (Tn)

Orgànica a planta
(Tn)

Total residus a
planta (Tn)

Cost COR
(€/Tn)

Cost total estimat
(€)

679,19

636,70

1.315,88

73,43

96.625,29

Taula 12. Estimació del cost associat al tractament que correspon al COR.

Per a estimar el benefici obtingut per la venda de les fraccions envasos lleugers i paper
i cartró, s’ha considerat la mitjana del preu que s’ha pagat en el període 2016-20193,
donat que el preu depèn del nivell d’impropis com del nou conveni que es signe amb
ECOEMBES.
EELL recuperats (kg)

Preu EE.LL (€/kg)

Benefici (€)

233.416,72

0,23

53.685,85

Taula 13. Estimació del benefici associat a la recollida d’EE.LL.

P/C recuperat (kg)

Preu P/C (€/kg)

Benefici (€)

273.757,36

0,04

10.950,29

Taula 14. Estimació del benefici associat a la recollida de P/C.

El balanç total es mostra en la següent taula. Cal tenir en compte però, que, pel que
fa als costos, només s’ha considerat el cost associat a la recollida, que és competència
municipal. No s’ha considerat el cost associat al tractament que correspon al COR.
Cost de recollida (€)

Benefici EE.LL (€)

Benefici P/C (€)

Total Benefici (€)

Balanç (€)

368.246,93

53.685,85

10.950,29

64.636,14

-303.610,79

Taula 15. Balanç de costos i beneficis del servei de recollida.

3

S’han agafat de referència la mitjana de les facturacions al SIG ECOEMBES en 20 municipis de la comarca de la Ribera
Alta.
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1.2.

Valoració econòmica de les accions del Pla.

El cost d’implementació de cadascuna de les accions que s’han inclòs en el pla d’acció,
es valora en este apartat.
Per a poder valorar els equipaments associats a la recollida PaP de les fraccions
orgànica i resta, s’ha calculat el número d’habitatges a què es prestarà servei tenint
en compte el número d’habitants i les dades estadístiques de llars segons tamany4.
Zones amb PaP
Zona de recollida mixta

Habitants

Llars

631

316

Taula 16. Estimació del número de llars en les zones amb recollida PaP de les fraccions orgànica i resta.

Per poder valorar el programa de compostatge domèstic, s’ha considerat que s’hi
adhereixen un 10% de les llars de les zones on s’adreça el programa (disseminats).
Zones amb compostatge domèstic

Habitants

Llars

Disseminats

1795

69

Total llars adherides

-

7

Taula 17. Estimació del número de llars adherides al programa de compostatge domèstic.

Pel que fa a la recollida PaP del paper i cartró comercial, s’ha considerat el número
d’empreses actives del sector comercial, que sumen un total de 15.6
Per a estimar el cost associat al treball realitzat per un educador/a ambiental7, s’ha
considerat el següent cost de personal:

4

Es considera l’estadística per a la província de València, on predominen les llars amb 2 persones (29,54%), seguit d’1
persona (26,50%), 3 persones (21,67%), 4 persones (17,42%) i 5 persones (4,87%). Font: INE (Cens de població i habitatge
2011. Projecció de llars).
5

Dada extreta de la fitxa municipal d’Albaida. Edició 2021. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,

Comerç i Treball.
6

Font: Ajuntament d’Albaida. Padró de la taxa de recollida dels fems. Any 2020.

7

L’article 14 del PIRCVA 2019-2022 estableix que els municipis entre de 5.001 i 9.999 habitants deuran disposar
d’almenys 2 educadors o educadores ambientals a jornada completa.
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Hores/setmana

37,5

Setmanes/any

48

Hores/any

1.800

Baixes i absentismes

10 %

Càrregues socials

35 %

Cost horari del personal
directe del servei

Salari anual
(€)

Càrregues
socials (€)

Cost salarial
(€)

Baixes i
absentismes (€)

COST TOTAL
(€)

Cost mitjà/hora
(€/h)

Educador/a ambiental
Mestre/a compostador/a

16.800,00

5.880,00

22.680,00

2.268,00

24.948,00

13,86

Taula 18. Cost de personal associat a un mestre/a compostador/a i a un educador/a ambiental.

Per a estimar els cost associat a les bonificacions fiscals en comerços i empreses8, s’ha
considerat un import de l’impost de l’IAE promig per a este tipus d’activitat, d’acord
amb les tarifes que estableix el Real Decret Legislatiu 1175/19909.
Pel que fa a les accions que es poden elaborar per part de personal propi de
l’Ajuntament, no s’ha considerat un cost associat (accions 1.4, 1.5, 3.3, 3.4, 3.5, 3.12,
3.15, 3.16, 4.2).
Per a la resta d’accions s’han considerat els costos unitaris que es recullen en la
següent taula.

8

348 empreses actives en el municipi d’Albaida. Font: Ajuntament d’Albaida. Padró de la taxa de recollida dels fems.
Any 2020.
9

Annex 1 del Real Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, per el que s’aproven les tarifes i la instrucció de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques. BOE núm. 234, de 29 de setembre de 1990.
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1. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Títol
1.1. Campanyes de comunicació i sensibilització
dirigides a la ciutadania i grans productors.

Anys
implementació

1.3. Guia per a la correcta separació de residus.

Uds anuals

Cost
unitari (€)

2022

Disseny i edició de suports per a la campanya
1.2. Jornades informatives/formatives sobre l’ús
del nou sistema de recollida.
PVP d'un educador/a ambiental 1 dia/setmana, 8
h/dia durant 3 mesos per a realitzar jornades
informatives/formatives (13,86 €/h)

Núm. Anys
implementació

4,00

1,00

1.400,00

2022
1,00

2,00

1.330,56

2022

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

1.400,00 €

5.600,00 €

1.400,00 €

5.600,00 €

2.661,12 €

2.661,12 €

2.661,12 €

2.661,12 €

2.400,00 €

2.400,00 €

Futllet informatiu- Maquetació

1,00

1,00

300,00

300,00 €

300,00 €

Futllet informatiu - Impressió
1.4. Mecanismes de retorn d’informació en matèria
de gestió de residus al municipi.
Publicació d'informació en web i xarxes socials
municipals

1,00

3.000,00

0,70

2.100,00 €

2.100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.5. Intercanvi de bones pràctiques

2023
4,00

Elaborar un programa anual d'activitats de
voluntariat al voltant de la gestió de residus

0,00

2023

Habilitar un canal municipal per a l'intercanvi de
bones pràcitques (web municipal, xarxes socials,
etc)
Difussió del canal municipal per a l'intercanvi de
bones pràctiques
Gestió i manteniment del canal municipal per a
l'intercanvi de bones pràctiques
1.6. Promoure el voluntariat ambiental

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00 €

0,00 €

1,00

1,00

0,00

0,00 €

0,00 €

4,00

1,00

0,00

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

2022
4,00

1,00

1.000,00

TOTAL

14.661,12 €
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2. PREVENCIÓ
Títol
2.1. Distribució d’envasos reutilitzables.

Anys
implementació

Uds anuals

Cost
unitari (€)

2022

Adquisició d'envasos reutilitzables
2.2. Manual de bones pràctiques per a la
minimització dels residus en actes i festes locals.

Núm. Anys
implementació

1,00

3.000,00

4,00

2023

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

650,00 €

650,00 €

Manual de bones pràctiques maquetació

1,00

1,00

200,00

200,00 €

200,00 €

Manual de bones pràctiques producció

1,00

500,00

0,90

450,00 €

450,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

2.3. Manual de bones pràctiques dirigida a la
ciutadania per a combatre el malbaratament
alimentari i l’ús excessiu d’envasos de plàstic i
plàstics d’un sol ús.

2023

Manual de bones pràctiques maquetació

1,00

1,00

300,00

300,00 €

300,00 €

Manual de bones pràctiques producció

1,00

3.000,00

0,70

2.100,00 €

2.100,00 €

370,00 €

370,00 €

2.4. Manual de bones pràctiques dirigida a grans
productors per a combatre el malbaratament
alimentari i l’ús excessiu d’envasos de plàstic i
plàstics d’un sol ús.

2023

Manual de bones pràctiques maquetació

1,00

1,00

300,00

300,00 €

300,00 €

Manual de bones pràctiques producció

1,00

100,00

0,70

70,00 €

70,00 €

900,00 €

3.600,00 €

2.5. Tallers formatius per a fomentar la
reutilització.

2023
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2. PREVENCIÓ
Títol

Anys
implementació

Taller formatiu
2.6. Establir bonificacions fiscals per a comerços
de venda de productes a l'engròs.

Redacció del manual de compra pública verda

Inversió estimada
total (€)

4,00

2,00

450,00

900,00 €

3.600,00 €

696,00 €

696,00 €

696,00 €

696,00 €

696,00 €

696,00 €

696,00 €

696,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

2.800,00 €

2.800,00 €

2.800,00 €

2.800,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

1,00

1,00

696,00

1,00

696,00

2023

4,00

3,00

2.000,00

2022

Campanyes informatives amb l’objectiu de reduir
l’ús d’aigua embotellada
2.10. Promoure la compra pública verda

Inversió anual
estimada (€)

2023

Elaboració d'una estratègia de minimització de
residus en tots els centres escolars públics del
municipi
2.9. Minimitzar l’ús d’aigua embotellada.

Cost
unitari (€)

1,00

Bonificació fiscal: %bonificació(20%) x Import IAE
(200 €) x % sector que s'acull a la bonificació (5%
de 348 establiments)
2.8. Estratègia de minimització de residus als
centres escolars.

Uds anuals

2023

Bonificació fiscal: %bonificació(20%) x Import IAE
(200 €) x % sector que s'acull a la bonificació (5%
de 348 establiments)
2.7. Establir bonificacions fiscals a empreses que
fomenten l'economia circular.

Núm. Anys
implementació

1,00

2,00

1.400,00

2023
1,00

1,00

3.000,00
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2. PREVENCIÓ
Títol

Anys
implementació

2.11 Prevenir la generació de residus d’envasos en
el comerç local

2023

Xecs regal per a consumir al comerç local per les
compres fetes amb envasos reutilitzables (200 xecs
de 30 €)
2.12. Prevenir la generació de residus en
l'administración local
Elaboració d'una guia de bones pràctiques

Núm. Anys
implementació

4,00

Uds anuals

200,00

Cost
unitari (€)

30,00

2023
1,00

1,00

3.000,00

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

6.000,00 €

24.000,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

TOTAL

77.212,00 €
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Títol
3.1. Implantació del nou model de recollida
selectiva de les diferents fraccions

Anys
implementació

Núm. Anys
implementació

Uds anuals

Cost unitari
(€)

2022

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

94.589,68 €

94.589,68 €

Cubell de 20 litres orgànica

1,00

316,00

4,00

1.264,00 €

1.264,00 €

Cubell 20 litres altres fraccions

1,00

316,00

4,00

1.264,00 €

1.264,00 €

1,00

85,00

50,00

4.250,00 €

4.250,00 €

1,00

348,00

50,00

17.400,00 €

17.400,00 €

1,00

316,00

6,00

1.896,00 €

1.896,00 €

1,00

1,00

10.500,00

10.500,00 €

10.500,00 €

1,00

316,00

1,75

553,00 €

553,00 €

1,00

15,00

6,00

90,00 €

90,00 €

1,00

10,00

120,00

1.200,00 €

1.200,00 €

1,00

10,00

250,00

2.500,00 €

2.500,00 €

1,00

316,00

0,23

72,68 €

72,68 €

Contenidor de 120 litres fracció orgànica (grans
productors )
Contenidor de 120 litres altres fraccions (grans
productors )
Bosses biodegradables orgànica
Plataforma de control del servei i registre
d'incidències-llicència anual d'ús
TAG NFC per a la instal·lació a
cubells/contenidors per a identificació dels
usuaris
Cartell TAG de instal·lació a paret amb
identificació QR i NFC amb impressió
personalitzada per la identificació d’establiments
comercials
Aplicació (app) de mobilitat per entrada i
resolució incidències i per a l’inventariat de
cubells, per als operaris dels serveis de recollida i
educadors ambientals
Lector canellera Bluetooth que permet la lectura
dels NFC i transmet la lectura a la app
Fullet informatiu que descriga el nou sistema de
deposició i recollida de residus domèstics punts
d’aportació, calendari, horaris, etc-impressió
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Núm. Anys
implementació

Uds anuals

Cost unitari
(€)

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

Fullet informatiu que descriga el nou sistema de
deposició i recollida de residus domèstics punts
d’aportació, calendari, horaris, etc-maquetació

1,00

1,00

200,00

200,00 €

200,00 €

Contenidors de 1.100 litres fracció orgànica

1,00

50,00

300,00

15.000,00 €

15.000,00 €

Contenidors de 1.100 litres fracció resta

1,00

100,00

300,00

30.000,00 €

30.000,00 €

Contenidors de 1.100 litres fracció envasos
lleugers

1,00

14,00

300,00

4.200,00 €

4.200,00 €

Contenidors de 1.100 litres fracció paper i cartró

1,00

14,00

300,00

4.200,00 €

4.200,00 €

1,00

164,00

675,00

110.700,00 €

110.700,00 €

368.246,93 €

1.104.740,79 €

368.246,93 €

1.104.740,79 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Títol

Tanca amb identificació d'usuari per a contenidors
de 1.100 litres de la fracció orgànica, resta i EELL
3.2. Prestació del servei de recollida dels residus
domèstics.
Prestació del nou servei de recollida de residus
domèstics
3.3 Millorar l’estat de neteja i manteniment dels
contenidors i les illes de contenidors.
Incloure estandards de qualitat en els plecs de
contractació del servei de neteja urbana
3.4. Establir un protocol de millora contínua.
Establiment un protocol de millora contínua a
partir del sistema de registre d’incidències .
3.5. Revisar l’actual conveni amb ECOEMBES I
ECOVIDRIO.
Revisió del conveni que regula les bonificacions
que reb l'Ajuntament derivades de la recollida
selectiva de les fraccions EELL, P/C i vidre.

Anys
implementació

2022
3,00

1,00

368.246,93

2022
1,00

1,00

0,00

2023
1,00

1,00

0,00

2023
1,00

1,00

0,00
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Títol
3.6. Realitzar caracteritzacions periòdiques dels
residus generats de cada fracció.
Caracterització de 4 fraccions (resta, FORM, EELL,
P/C)
3.7. Estudiar la viabilitat d’implantar un sistema
d’identificació d’usuari i pagament per generació.

Anys
implementació

Uds anuals

Cost unitari
(€)

2023
4,00

1,00

2.400,00

2025

Estudi de viabilitat
3.8 Implementar la recollida selectiva d’envasos i
residus d’envasos en esdeveniments festius

Núm. Anys
implementació

1,00

1,00

5.000,00

2022

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

2.400,00 €

9.600,00 €

2.400,00 €

9.600,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

Contenidors de 360 litres fracció resta

1,00

10,00

60,00

600,00 €

600,00 €

Contenidors de 360 litres fracció orgànica

1,00

10,00

60,00

600,00 €

600,00 €

Contenidors de 360 litres fracció EELL

1,00

10,00

60,00

600,00 €

600,00 €

Contenidors de 360 litres fracció P/C

1,00

10,00

60,00

600,00 €

600,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

3.9. Instal·lació de recollida selectiva de les
fraccions EELL, P/C, vidre i biorresidus en edificis
de gestió pública o público-privada

2022

Contenidors de 240 litres fracció resta

1,00

40,00

50,00

2.000,00 €

2.000,00 €

Contenidors de 240 litres fracció orgànica

1,00

40,00

50,00

2.000,00 €

2.000,00 €

Contenidors de 240 litres fracció EELL

1,00

40,00

50,00

2.000,00 €

2.000,00 €

Contenidors de 240 litres fracció P/C

1,00

40,00

50,00

2.000,00 €

2.000,00 €

5.322,24 €

5.322,24 €

5.322,24 €

5.322,24 €

3.10.Garantir que es faça la recollida selectiva de
les fraccions EELL, vidre i oli vegetal usat en els
establiments del sector HORECA
PVP d'un educador/a ambiental 1 dia/setmana, 4
h/dia durant 12 mesos per a realitzar treballs

2023
1,00

2,00

2.661,12

27

3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Títol
d'inspecció i assessorament als establiments del
sector HORECA (13,86 €/h)
3.11.Fomentar el compostatge domèstic i
comunitari

Anys
implementació

Núm. Anys
implementació

Uds anuals

Cost unitari
(€)

2022

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

8.468,36 €

8.468,36 €

Guia de compostatge maquetació

1,00

1,00

300,00

300,00 €

300,00 €

Guia de compostatge producció

1,00

50,00

0,90

45,00 €

45,00 €

Composteres domèstiques individuals

1,00

7,00

20,00

140,00 €

140,00 €

Cost d'un mestre/a compostador/a 3
dies/setmana, 4 h/dia durant 12 mesos per a
realitzar treballs d'assessorament a les famílies
inscrites en el programa de compostatge (13,86
€/h)

1,00

1,00

7.983,36

7.983,36 €

7.983,36 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

3.12 Millora de l’accessibilitat a les illes de
contenidors per a persones amb mobilitat reduïda

2023

Establiment d'un protocol de sol·licitud de punts
accessibles
3.13 Instal·lar papereres en via pública que
permeten la separació en origen

1,00

Estudi de solucions de vigilància i control en illes

0,00

2023

Papereres compartimentades
3.14 Estudiar sistemes de vigilància i control en
algunes illes

1,00

1,00

10,00

100,00

2023
1,00

1,00

2.000,00
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3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS
Títol
3.15 Estudiar la implementació d’un servei de
recollida i/o triturat de restes de poda

Anys
implementació

Uds anuals

Cost unitari
(€)

2022

Estudi de solucions a la gestió de les restes de
poda que es generen al municipi
3.16 Establir un protocol per al repartiment del
compost produït a l’illa de compostatge.

Núm. Anys
implementació

1,00

1,00

0,00

2022

Establiment d'un protocol de sol·licitud del
compost produït

1,00

1,00

0,00

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL

1.241.121,07 €

4. COORDINACIÓ ENTRE ENTITATS
Títol
4.1. Establir un mecanisme de coordinació i
transparència entre els diferents actors implicats
(Ciutadania-Ajuntament-Consorci de Residus).

Anys
implementació

Sol·licitut d'assistència tècnica i/o recursos a
entitats supramunicipals amb competència en la
gestió de residus

Uds anuals

Cost
unitari (€)

2022

Assistència tècnica per a l'establiment de canals de
coordinació i comunicació entre organismes
4.2. Conveni entre organismes públics per a la
correcta gestió del residu domèstic.

Núm. Anys
implementació

1,00

1,00

4.000,00

2022

1,00

1,00

0,00

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL

4.000,00 €
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5. REGULACIÓ DE LA GESTIÓ DEL RESIDU DOMÈSTIC
Títol
5.1. Elaboració d’una ordenança municipal de
gestió de residus domèstics

Anys
implementació

Assistència tècnica per a l'actualització de
l'ordenança fiscal tot i adaptant-la al que
s'estableix en l'art. 19 del PIRCVA

Uds anuals

Cost
unitari (€)

2022

Assistència tècnica per a l'elaboració d'una
ordenança municipal de gestió de residus
domèstics d'acord amb el PLGRDA
5.2 Actualitzar l’ordenança fiscal que regula la
taxa per a la recollida i transport dels residus
domèstics i assimilables.

Núm. Anys
implementació

1,00

1,00

4.000,00

2025

1,00

1,00

4.000,00

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

TOTAL

8.000,00 €
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6. SEGUIMENT I CONTROL
Títol
6.1. Elaboració d’un pla de seguiment i control.

Anys
implementació

1,00

Cost
unitari (€)

1,00

3.000,00

2023

PVP d'un educador/a ambiental 5 dia/setmana, 4
h/dia durant 12 mesos per a realitzar
acompanyament periòdic tant de les llars com dels
grans productors, mitjançant visites presencials i/o
seguiment telefònic (13,86 €/h).
6.3. Establiment de sistemes d’avaluació de la
satisfacció ciutadana amb el servei de recollida.

Uds anuals

2023

Assistència tècnica per a l'elaboració d'un pla de
seguiment i control
6.2. Acompanyament per a la bona gestió dels
residus.

Núm. Anys
implementació

4,00

2,00

13.305,60

2023

Inversió anual
estimada (€)

Inversió estimada
total (€)

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

26.611,20 €

106.444,80 €

26.611,20 €

106.444,80 €

3.330,56 €

3.330,56 €

Disseny d'enquesta de satisfacció

1,00

1,00

2.000,00

2.000,00 €

2.000,00 €

PVP d'un educador/a ambiental 1 dia/setmana, 4
h/dia durant 3 mesos per a realitzar l'enquesta de
satisfacció als usuaris del servei de recollida de
residus urbans (13,86 €/h).

1,00

2,00

665,28

1.330,56 €

1.330,56 €

TOTAL

112.775,35 €
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QUADRE RESUM PER BLOCS

COSTOS TOTALS

1. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

14.661,12 €

2. PREVENCIÓ

77.212,00 €

3. IMPLANTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS

1.241.121,07 €

4. COORDINACIÓ ENTRE ENTITATS

4.000,00 €

5. REGULACIÓ DE LA GESTIÓ DEL RESIDU DOMÈSTIC

8.000,00 €

6. SEGUIMENT I CONTROL

112.775,36 €

TOTAL

1.457.769,55 €

Estos costos són estimatius i no vinculants. L’aprovació d’este Pla pel Ple Municipal
només suposa el compromís d’assolir els objectius que estableix el PIRCVA 2019-2022
mitjançant la implementació de les accions que s’hi contemplen.
És important ressenyar que el Pla és un document viu, de manera que el seguiment
dels resultats obtinguts amb la posada en marxa de les accions pot portar a la
necessitat de fer modificacions, tant del model de recollida proposat com de la resta
de les accions, per a assolir en el període temporal establert els objectius perseguits
pel PIRCVA 2019-2022.
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2. RECURSOS ECONÒMICS
Existeixen línies d’ajuda i de finançament que podrien cobrir part del cost
d’implantació del nou sistema de recollida.
A més, es podria augmentar el benefici per a l’entitat local derivat de la recollida
separada de les fracciones envasos lleugers, paper i cartró i vidre si es aconsegueix
una separació en origen de qualitat, amb un baix nivell d’impropis. Açò, sumat a la
previsió d’increment en les quantitats recollides i a les millores en les condicions de
retribució que es poden derivar de la revisió del conveni amb Ecoembes i Ecovidrio,
gestors autoritzats responsables del SIG d’estes fraccions, pot traduir-se en un
increment d’ingressos que es poden invertir en la implementació del pla.
RELACIÓ DE POSSIBLES LÍNIES DE SUBVENCIÓ I FINANÇAMENT
PIMA Residuos – Ministeri per a la Transició Ecològica.
Posada en marxa del sistema porta a
porta per a la recollida separada de
la fracció orgànica

Programa de compostatge domèstic i
comunitari i assessorament tècnic
per a l’elaboració del compost

Direcció General de Qualitat Ambiental i Educació Ambiental Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
PIMA Residuos – Ministeri per a la Transició Ecològica.

Consorci de Residus (COR)
Direcció General de Qualitat Ambiental i Educació Ambiental Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Contractació
ambientals

d’educadors/es

Diputació de València
Mancomunitat de la Vall d’Albaida
Programa EMPUJU – Servei LABORA, Servei Valencià
d’Ocupació i Formació – Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball.
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La redacció d’este document ha sigut subvencionada per l’Àrea de Medi Ambient de
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1. PROCÉS PARTICIPATIU ASSOCIAT A L’ELABORACIÓ DEL PLA
1.1.

Consideracions inicials.

En la Memòria Informativa es fa referència als nous preceptes que venen marcats per
les diferents normatives en matèria de residus a nivell europeu, nacional i autonòmic.
Pel que respecta al municipi d’Albaida, si atenem a les seues dades oficials de
generació de residus domèstics per a l’any 2020, podem determinar que aquest
municipi no assoleix els objectius de percentatge de separació per al reciclatge que
s’estableixen en les esmentades normatives.
Per aquest motiu, en el mes d’octubre el municipi d’Albaida decideix iniciar un procés
participatiu vinculat a l’elaboració d’un pla local de residus que determine les accions
a implementar per aconseguir els objectius que marca la normativa.
La finalitat del procés participatiu ha sigut comptar amb tota la ciutadania per a dur
a terme la millora del model de recollida i gestió de residus i adaptar-se a les noves
obligacions i reptes. De forma concreta, amb el procés participatiu plantejat, s’ha
pretés:
•

Fomentar la informació, la sensibilització i la conscienciació social en matèria
de residus.

•

Aconseguir el màxim consens social i polític.

•

Implicar a la ciutadania en la gestió dels residus.

•

Establir les línies base que definiran el nou pla local de gestió de residus
domèstics i assimilables d’Albaida.

•

Aconseguir, a mig termini, una gestió sostenible dels residus basada en:
o

La reducció.

o

Priorització en la recollida selectiva.

o

La valorització.

o

Inspirada en los criteris de proximitat i optimització de la gestió pública.
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L’espai per a la participació es va sustentar en els tres pilars fonamentals que hauria
de contemplar qualsevol procés d’aquestes característiques: informació, formació i
implicació i empoderament de la ciutadania en la presa de decisions municipals.
Actualment, la participació i implicació ciutadana és un requisit essencial per al
disseny de nous escenaris i àmbits de desenvolupament que sorgisquen al municipi i
que donen resposta a les noves necessitats i reptes de la societat actual. Per aquest
motiu, resulta imprescindible comptar també amb la ciutadania en la elaboració del
Pla Local de Gestió de Residus, de manera que integre totes les opinions dels veïns i
veïnes d’Albaida per a crear un document compartit que incorpore accions concretes
que milloren la gestió actual, donen resposta a les necessitats de la societat i milloren
la seua qualitat de la vida.

1.2.

Col·lectius implicats.

Al procés participatiu, s’ha convidat a participar de manera activa a tota la població
en general. En funció de característiques comunes en la generació de residus urbans
i/o a la morfologia urbana del municipi, es van identificar els següents col·lectius com
objectius del procés de participació.
Grans Productors
S’entén per grans productors aquelles activitats econòmiques que generen residus
domèstics i assimilables en quantitats superiors a la mitjana de les llars. Com a
representants d’este col·lectiu, s’han definit els següents grups objectiu: xicotet
comerç i sector HORECA. Cal tenir en compte que el PIRCVA defineix accions concretes
per a este tipus d’activitats.
Centres educatius
Els centres educatius presenten la particularitat de que poden convertir la gestió de
residus en un projecte educatiu i ser promotors de canvi cap a una cultura de prevenció
i adequada gestió dels residus domèstics al municipi. A més, tenen la possibilitat de
valoritzar el biorresidu que generen mitjançant el programa de compostatge escolar.

5

Entitats organitzadores de festes i esdeveniments
L’organització de festes i esdeveniments és una activitat que genera una gran quantitat
de residus que, a més, presenten una complexitat de gestió afegida donat que es
generen per les persones que assisteixen a la festa o esdeveniment que no sempre
saben on han de dipositar el residu que generen. A més, el PIRCVA defineix accions
concretes per a este tipus d’activitats. Com a representants d’este col·lectiu, s’han
inclòs les agrupacions i associacions lligades a la celebració de festes de barris o
d’altres tipus de celebracions.
Grups polítics
Donat que el Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables d’Albaida deu ser
un pla d’acció a llarg termini consensuat per tots els grups polítics, s’ha considerat
primordial incloure este col·lectiu per tal que estigueren implicats des de l’inici en
l’elaboració del document.
Cadascun dels col·lectius han sigut convocats a través de les associacions que els
representen. A més, s’ha fet difusió de les distintes convocatòries de participació a
través dels mitjans de comunicació utilitzats pel propi Ajuntament d’Albaida i també
a partir de les xarxes socials existents.

1.3.

Procés participatiu.

El procés dut a terme ha tingut una estructura formada per dues fases diferenciades:
fase informativa/participativa i fase de validació de la informació, de manera que
s’han respectat els fluxos convergents i divergents d’informació.
Fase del procés

Fase 1

Fase 2

Sessió

Data

Lloc

Sessió
informativa/participativa
presencial

15 de novembre

Casa Vallcaneda

Participació online

Del 15 al 27 de
novembre

Online

Retorn i validació de la
informació

Del 6 al 15 de
desembre

Online

Presentació del Pla

Gener

Online

Taula 1. Fases del procés participatiu.
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La següent imatge mostra l’estructura del procés de participatiu distribuïda en el
temps:

Imatge 1.Distribució temporal del procés participatiu.

Com a suport del procés participatiu, s’ha creat la plataforma www.municipis2030.es
que alberga tant els qüestionaris per a la participació online, com tot el material de
comunicació i els documents de treballs que s’ha anat generant durant el procés.

Imatge 2.Plataforma municipis 2030.
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A

més,

l’Ajuntament

d’Albaida

ha

habilitat

en

la

plataforma

municipal

www.decicimalbaida.es un espai dedicat al pla de residus de d’on es pot accedir a esta
plataforma.

Imatge 3.Plataforma de participació municipal decidimalbaida.es.

Fase 1: Sessió informativa/participativa
Esta primera fase va tindre la finalitat de donar a conèixer la iniciativa posada en
marxa des de l’entitat local, facilitar a la ciutadania la informació necessària pel que
fa a la generació i gestió dels residus domèstics i facilitar la participació activa de la
ciutadania d’Albaida en la definició del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i
Assimilables del municipi. Van assistir un total de 7 persones.
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Imatge 4. Publicitat de la sessió informativa/participativa en la página de Facebook de l’Ajuntament
d’Albaida. Font: Facebook Ajuntament d’Albaida

En la primera part de la sessió es van tractar les següents nocions bàsiques:
•

Marc normatiu en matèria de residus: europeu, nacional i autonòmic.

•

Context actual del municipi d’Albaida pel que fa a la generació i gestió del seu
residu domèstic.

•

Objectius que deurà assolir el municipi en el marc temporal de vigència del nou
PIRCVA 2019-2022.

•

Procés participatiu a iniciar: objectius, estructura, dinàmiques i calendari de
sessions.
9

En la segona part es va realitzar la dinàmica de participació del World Café. Esta
metodologia, que forma part d’un grup de metodologies anomenades apreciatives1, és
una tècnica que tracta de recrear un procés natural com el que regularment fem amb
els nostres familiars, amics, companys, etc.: asseure’ns al voltant d’una taula a
conversar.
Esta metodologia possibilita la creació de xarxes informals de conversa i aprenentatge
social, afavorint la comunicació i l’intercanvi d’experiències entre un gran número de
persones sobre qüestions rellevants per a una organització o comunitat.
La dinàmica va començar situant els i les assistents en un escenari futur on Albaida
hauria aconseguit els objectius que marca el nou PIRCVA. A partir d’ací, la conversa
es va articular al voltant de tres preguntes poderoses:
1. Com ha reduït Albaida la generació de residus? Com ha millorat la recollida
selectiva dels mateixos?
2. Quines accions ha sigut necessari implementar per a aconseguir els objectius?
3. Quins actors i quins recursos han resultat essencials per a desenvolupar les
accions i assolir els objectius?

Imatge 5. Sessió informativa/formativa celebrada en la Sala Vallcaneda. Font: Elaboració pròpia.

1
Les metodologies apreciatives plantegen les intervencions des d’un enfocament positiu i possibilista. Tenen la finalitat
de generar processos de diàleg amb l’objectiu d’aconseguir consensos, facilitar la presa de decisions i reformular les
relacions.
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La sessió participativa presencial ha sigut complementada amb un qüestionari online
que va estar obert del 3 al 19 de novembre per a seguir realitzant aportacions que
definiren el sistema de recollida dels residus municipals. En el qüestionari s’inclou una
primera part que tracta de conèixer els hàbits de gestió i producció de residus de la
ciutadania, i una segona part que reprodueix les preguntes que es van tractar a la
sessió presencial.

Imatge 6. Difusió del qüestionari de participació en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament d’Albaida.
Font: Facebook Ajuntament d’Albaida

L’objectiu ha sigut complementar la sessió presencial amb la participació online per
facilitar la participació de la totalitat de la població, aconseguint així incorporar el
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major nombre d’aportacions possibles i identificar necessitats i realitats diferents. Les
qüestions plantejades en el formulari van ser les següents2:
1. Quines accions facilitarien i incentivarien la separació/classificació de les
diferents fraccions de residus domèstics (vidre, paper, envasos lleugers,
fracció orgànica, etc.) en Albaida?
2. Quines accions creus que s'haurien d'adoptar per a reduir la producció de
residus a Albaida?
3. Qui penses que ha d’intervindre per a fer possible un canvi de model de
recollida i un canvi d'hàbits de producció de residus a Albaida?
Al finalitzar el període de resposta assignat per a la participació online, s’han registrat
un total de 28 respostes dels veïns i veïnes del municipi d’Albaida.

Imatge 7. Qüestionari habilitat per a la participació online

Es va posar a disposició dels assistents un formulari d’inscripció on deixar les seues
dades per a poder rebre tota la informació generada al llarg del procés i estar al
corrent de les següents activitats en què participar. Este canal de comunicació ha
permés crear amb les persones assistents a les sessions presencials una comunicació

2

En l’Annex II s’especifiquen les qüestions plantejades i les respostes del qüestionari online i en l’Annex IV es detallen

les respostes obtingudes.
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bidireccional entre l’equip tècnic i dinamitzador de les sessions i els propis veïns i
veïnes.
Fase 2. Retorn i validació de la informació.
Per finalitzar el procés participatiu, es va llançar un segon qüestionari per a validar
les aportacions realitzades tant en les sessions participatives presencials com a través
del qüestionari online. Esta validació permet decidir quines opcions serien més viables
per a Albaida.

Imatge 8. Publicitat del qüestionari de validació en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament d’Albaida.
Font: Facebook Ajuntament d’Albaida.

El qüestionari de validació inclou les extraccions de les aportacions de la participació
presencial i online per a què s’indique si s’està totalment, parcialment o gens d’acord
amb cadascuna d’elles. A més, es poden fer comentaris sobre les aportacions
recollides. Este qüestionari va estar obert del 6 al 15 de desembre i van participar un
total de 31 persones.
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Imatge 9. Qüestionari online habilitat per a la validació de les aportacions.

Les respostes i aportacions realitzades i validades al llarg del procés participatiu, han
permès dissenyar un Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables que
s’ajusta a les necessitats i particularitats d’Albaida
Per a tancar la fase de retorn de la informació, es va elaborar una infografia per a
donar a conèixer el Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables a la
ciutadania.
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2. RESULTATS DEL PROCÉS PARTICIPATIU
2.1. Extracció i anàlisi de les aportacions realitzades
El resum de totes les aportacions obtingudes al llarg del procés participatiu es troba
en l’Annex III del document. Els asteriscos representen la reiteració de les aportacions.
Totes les aportacions han sigut consensuades pels veïns i veïnes del municipi
mitjançant el qüestionari de validació.
Seguint la dinàmica de les qüestions formulades en les sessions participatives, la
informació s’ha estructurat en els següents blocs:
1. Actors clau dels que depèn la posada en marca i l’èxit de la consecució dels
objectius del pla.
2. Línies i accions propostes pel disseny del nou model de gestió i recollida de
residus.
S’han identificat com a fonamentals els següents actors.
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Gràfic 1. Classificació dels actors identificats en funció de la seua reiteració. Font: Procés participatiu
associat a la redacció del Pla Local de Gestió de Residus d’Albaida.
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S’han identificat un total d’11 actors considerats fonamentals per al desenvolupament
amb èxit de les propostes realitzades. Entre ells, destaca l’Ajuntament, amb major
reiteració, seguit de la ciutadania.
Pel que fa a les línies i accions, per poder analitzar els resultats de forma més clara,
s’han classificat les propostes, en funció de la seua temàtica, en quatre categories:
•

Recursos: detalla els recursos identificats per la població, que seran necessaris
per a la implantació del nou sistema de recollida de residus.

•

Recollida, recull totes les aportacions relacionades amb les modificacions a
incorporar en el sistema de recollida actual.

•

Comunicació i sensibilització: accions de comunicació i sensibilització per a
donar a conèixer el sistema i transmitir la importància de la implicació
ciutadana.

•

Reducció i reutilització: accions dirigides a la promoció d’accions per a la
reducció i reutilització de materials o productes que hui es tracten com residus.

•

Ciutadania: accions relatives a involucrar dels veïns i veïnes en el seguiment i
control del nou model de gestió i actualitzar-lo amb les noves necessitats i
reptes.

En el següent gràfic es mostren el número de propostes realitzades en cadascuna de
les categories definides. En total s’han recollit 32 iniciatives per a millorar la gestió
dels residus del municipi d’Albaida.
12
10
8
6
4
2
0
Recursos

Recollida

Comunicació i
sensibilització

Reducció i
reutilització

Ciutadania

Gràfic 2. Classificació de les aportacions realitzades. Font: Procés participatiu associat a la redacció
del Pla Local de Gestió de Residus d’Albaida.
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En el gràfic es mostra que les categories que tenen més pes són la de comunicació i
sensibilització i reducció i reutilització. Amb estos resultats es posa de relleu la
importància i necessitat de millorar la comunicació en matèria de residus i treballar la
sensibilització, com també la reducció de la producció dels mateixos i el foment de la
reutilització.
La categoria de comunicació i sensibilització recull aportacions i propostes de gran
rellevància enfocades a fomentar accions que garantisquen que els ciutadans i
ciutadanes tinguen la informació necessària per a fer un bon ús del nou sistema de
recollida i gestió dels residus.
En l'anàlisi de les aportacions realitzades s’ha tingut en compte la reiteració de les
propostes. Una major reiteració és un indicador que la necessitat o proposta és
compartida per més d'un veí o veïna, cosa que fa que la seua posada en marxa tinga
més importància donat que respon a una demanda de més persones que aquelles
aportacions que no es reiteren.
La següent taula recull el número de propostes en cadascuna de les categories i les
seues reiteracions.
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CATEGORIA

NºReiteracions

NºAportacions

1

4

2

-

CATEGORIA

NºReiteracions

Nº
Aportacions

1

4

2

1

3

-

Reducció i
Recursos

3

reutilització

Recollida

Comunicació i
sensibilització

4

1

4

1

5

2

5

3

1

3

1

1

2

-

2

-

3

-

3

-

4

-

4

-

5

1

5

1

1

3

2

3

3

2

4

1

5

1

Ciutadania

Taula 1. Aportacions en funció de la seua categoria i número de reiteracions. Font: Procés participatiu
associat a la redacció dels Plans Locals de Gestió de Residus d’Albaida.

La informació recollida en esta taula es representa gràficament en una matriu de
materialitat, on l’eix horitzontal representa la quantitat d’aportacions realitzades i
l’eix vertical mostra la reiteració de les aportacions (sent 5 el valor màxim assignat).
Els punts localitzats en quadrant inferior esquerra del gràfic representen aportacions
amb un major nivell de reiteració i, per tant, amb major consens per part dels veïns
i veïnes d’Albaida. Este aportacions són les que caldria prioritzar, ja que responen a
demandes compartides per una major part de la població.
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Imatge 10. Matriu de materialitat de les propostes del procés participatiu per categoria. Font: Procés
participatiu associat a la redacció del Pla Local de Gestió de Residus d’Albaida.

La matriu mostra que de les 32 aportacions realitzades, 13 tenen una reiteració de 3
o més. Estes aportacions, classificades en funció de la seua categoria, són les següents:
1. Recursos
o

Augmentar el número de contenidors de reciclatge i/o la freqüència de
recollida.

o

Augmentar el punts amb tots els contenidors per acostar-los a la ciutadania.

o

Posar videovigilància/presència policial en punts d’ubicació de contenidors
on es detecten comportaments incívics.

2. Recollida
o

Mantindre nets i en bon estat els contenidors i els seus voltants.

3. Comunicació i sensibilització
o

Accions d’informació i sensibilització sobre les conseqüències de no
reciclar.

o

Informar sobre què es paga amb la taxa del fem i del que es coneix com
‘reciclatge’ i com repercuteix en l’import reciclar.

o

Programes formatius sobre reciclatge en els centres escolars.

o

Promoció d’accions de voluntariat sobre gestió de residus (p.ex. retirada de
residus d’espais públics, intercanvi de productes de segona mà, etc.
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4. Reducció i reutilització
o

Incentivar la venda a granel.

o

Promoure la venda de productes amb gens o poc d’envàs

o

Distribució de material reutilitzable com alternativa a l’ús d’envasos de
plàstic d’un sol ús (bosses de tela, carmanyoles, embolcalls reutilitzables

o

Fomentar el compostatge per al residu orgànic

5. Ciutadania
o

Beneficis fiscals o incentius econòmics per a qui recicle.

La distribució dels punts en la matriu, mostra la diversitat i transversalitat de les
propostes i necessitats identificades o demandades pels veïns i veïnes d’Albaida.

2.2. Anàlisi dels hàbits de reciclatge.
Una de les finalitats del primer qüestionari online va ser fer un anàlisi dels hàbits de
gestió i producció en els llars dels veïns i veïnes d’Albaida. De les respostes obtingudes,
es desprèn la informació que es detalla i analitza a continuació. El resum de totes les
aportacions obtingudes es troba en l’Annex IV del document.
La majoria de participants resideix a zones no especificades (35,7%) seguit de el
Romeral (25,0%) i el casc antic (10,7).

10,7%

3,6%
3,6%
3,6%

35,7%

25,0%
0,0% 3,6%
0,0% 0,0%
3,6%

7,1%
3,6%

0,0%

Casc antic
Barranc del Bouet
Pla Boix
Vall del Riu
El Romeral
Primer de Maig
La Torre
Betilla
l'Alforj
Sant Miquel
Sant Lluís
La Pedrera
El Rafalet
Altres

Gràfic 3. Respostes a la pregunta: En quina zona del municipi vius?
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En primer lloc, es mostra que un número significatiu dels participants (64,3%) no
considera suficient la informació que rep de la recollida separada dels residus.

35,7%

Sí
No

64,3%

Gràfic 4. Respostes a la pregunta: Consideres suficient la informació que rep la ciutadania de Albaida
sobre el tema de la recollida separada de residus?

D’altra banda, la gran majoria dels participants que han respost al qüestionari indiquen
que classifiquen els residus que generen a casa.

7,1%

Sí
No

92,9%

Gràfic 5. Respostes a la pregunta: Classifiques els residus que generes a casa?.

El que més es separa és vidre, seguit de paper i cartró.
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Gràfic 6. Respostes a la pregunta: En el cas que sí ho faces, quines fraccions de residus classifiques?

D’altra banda, pel que fa a l’ecoparc, la majoria de les persones participants (85,7%)
han respost que sí fan ús d’estes instal·lacions.

14,3%
Sí
No

85,7%

Gràfic 7. Respostes a la pregunta: Utilitzes l'ecoparc?

Les persones que han declarat que no les utilitzen afirmen que és degut a què l’horari
no és compatible, no han necessitat el servei o tenen problemes de transport.
Els residus que més es depositen a l’ecoparc són els electrodomèstics i mobles:
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Gràfic 8. Respostes a la pregunta: Quins residus sols depositar a l'Ecoparc?.

3. VALIDACIÓ DE LA INFORMACIÓ
En el segon qüestionari de participació online, o qüestionari de validació, van
participar un total de 31 veïns i veïnes del municipi, que han mostrat el grau
d’acceptació de les propostes tot indicant si estan totalment, parcialment o gens
d’acord amb cadascuna d’elles. També s’inclouen els comentaris realitzats pels
participants.
En la següent taula es mostren els resultats de validació de les aportacions realitzades.
La majoria de participants estan totalment d’acord amb les accions proposades (un
81% de les aportacions reben esta valoració per més del 60% dels participants).
Les demandes més compartides y amb major consens son les accions relacionades amb
la ciutadania i amb la comunicació i sensibilització.
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Totalment
d’acord

Parcialment
d’acord

Gens
d’acord

83,3%

13,3%

3,3%

79,3%

17,2%

3,4%

58,6%

24,1%

17,2%

75%

25%

75%

14,3%

10,7%

50%

39,3%

10,7%

89,3%

10,7%

0,0%

Mantindre nets i en bon estat els contenidors i els seus
voltants*****

100%

0,0%

0,0%

Servei de recollida de poda

78,6%

17,9%

3,6%

Recollida porta a porta de la fracció orgànica

42,9%

35,7%

21,4%

Implementar una recollida diferenciada per a grans productors
(bars, restaurants, comerços, etc)

71,4%

28,6%

0,0%

82,1%

14,3%

3,6%

92,6%

3,8%

0,0%

89,3%

7,1%

3,6%

82,1%

14,3%

3,6%

96,4%

3,6%

0,0%

Accions formatives-informatives per aprendre a separar els
residus domèstics (saber què va a cada contenidor).*

85,7%

14,3%

0,0%

Promoció d’accions de voluntariat sobre gestió de residus (p.ex.
retirada de residus d’espais públics, intercanvi de productes de
segona mà, etc)**

67,9%

28,6%

3,6%

Més informació sobre l’ecoparc i els avantatges d’utilitzar-lo

72,4%

27,6%

0,0%

Informar dels resultats que s’obtinguen a poble en la millora de
gestió i recollida selectiva

92,9%

3,6%

3,6%

Promoure visites a instal·lacions de tractament de residus
(ecoparc, illes de compostatge, etc)

57,1%

35,7%

7,1%

APORTACIONS
Nou model de gestió i recollida de residus - Recursos
Augmentar el número de contenidors de reciclatge i/o la
freqüència de recollida***************
Augmentar el punts amb tots els contenidors per acostar-los a la
ciutadania.********
Contenidors soterrats
Papereres compartimentades per a cada residu
Posar videovigilància/presència policial en punts d’ubicació de
contenidors on es detecten comportaments incívics***
Disposar d’educadors ambientals que treballen de prop amb la
ciutadania
Facilitar el triturat de les restes de poda.

Nou model de gestió i recollida de residus - Recollida

Nou model de gestió i recollida de residus - Comunicació i sensibilització
Accions d’informació i sensibilització sobre les conseqüències de
no reciclar.***
Informar sobre què es paga amb la taxa del fem i del que es
coneix com ‘reciclatge’ i com repercuteix en l’import reciclar****
Programes formatius sobre reciclatge en els centres escolars.**
Accions educatives per al foment de la reutilització i el
reciclatge*
Accions formatives sobre la responsabilitat de fer un bon ús del
sistema de recollida de residus.*

Nou model de gestió i recollida de residus - Reducció i reutilització
Incentivar la venda a granel.******

79,3%

17,2%

3,4%

Fomentar l’aprofitament del que es diposita a l’ecoparc

89,3%

10,7%

0,0%

Gravar amb impostos la venda de productes amb molt d’envàs
(inclosa la venda online)

53,6%

35,7%

10,7%

Promoure la venda de productes amb gens o poc d’envàs.****

92,9%

7,1%

0,0%

Col·laborar amb el comerç local per a bonificar les compres que
es facen en envasos reutilitzables (bosses de pa de tela,
cabassos, etc) mitjançant l’entrega de xecs regal per a consumir
en el propi comerç local.*

92,9%

7,1%

0,0%
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Distribució de material reutilitzable com alternativa a l’ús
d’envasos de plàstic d’un sol ús (bosses de tela, carmanyoles,
embolcalls reutilitzables)***

75%

17,9%

7,1%

Fomentar el consum responsable

100%

0,0%

0,0%

Fomentar el compostatge per al residu orgànic.****

82,1%

10,7%

7,1%

Repartir a la ciutadania el compost que s’obté del residu orgànic

53,6%

32,1%

14,3%

Beneficis fiscals o incentius per a qui recicle.*********

83,3%

10%

6,7%

Sancions al mal ús del sistema de recollida.

78,6%

17,9%

3,6%

Ajuntament************

89,7%

6,9%

3,4%

Govern nacional

84,6%

11,5%

3,8%

COR

92,6%

3,7%

3,7%

Govern autonòmic*

88,5%

7,7%

3,8%

Centres educatius

80,8%

19,2%

0,0%

Ciutadania********

92,6%

7,4%

0,0%

Consumidors

92,6%

7,4%

0,0%

Associació de comerciants**

88,5%

7,7%

3,8%

Associacions

84,6%

7,7%

7,7%

Empresa que presta el servei de recollida i neteja***

96,4%

0,0%

3,6%

Nou model de gestió i recollida de residus - Ciutadania

Nou model de gestió i recollida de residus - Actors

De les accions proposades amb elevat nivell de consens, les més reiterades són:
•

Augmentar el número de contenidors de reciclatge i/o la freqüència de
recollida.

•

Augmentar el punts amb tots els contenidors per acostar-los a la ciutadania.

•

Mantindre nets i en bon estat els contenidors i els seus voltants.

•

Informar sobre què es paga amb la taxa del fem i del que es coneix com
‘reciclatge’ i com repercuteix en l’import reciclar.

•

Incentivar la venda a granel.

•

Promoure la venda de productes amb gens o poc d’envàs.

•

Fomentar el compostatge per al residu orgànic.

•

Beneficis fiscals o incentius per a qui recicle.

Per aquest motiu, es pot afirmar que aquestes accions es consideren fonamentals per
a la ciutadania i, sempre que siga possible, es deurà prioritzar la seua implementació
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per fomentar la implicació dels veïns i veïnes en el nou model de gestió de residus que
s’implante al municipi.
Pel que fa als comentaris, es resumeixen les propostes i suggeriments rebuts3:
• Acostar els contenidors de selectiva a la ciutadania.
• Evitar desbordaments dels contenidors de selectiva.
• Treballar al conscienciació i la transparència en la gestió dels residus.
• Sancionar qui deposita residus en llocs inadequats.
• Abordar el problema dels excrements d’animals al carrer.
Els resultats d’este procés participatiu i les variables de disseny identificades,
constituiran la base del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables del
municipi d’Albaida, les accions concretes del qual, que es defineixen en la Memòria
Justificativa i que incorporen les aportacions recollides, permetran a Albaida assolir
els objectius marcats pel nou PIRCVA 2019-2022.
En la següent taula es mostra la correlació entre les aportacions fetes per la ciutadania
en el procés de participació i com s’han inclòs en el Pla d’Acció:
ACCIONS APORTADES

ACCIONS DEL PLA

Nou model de gestió i recollida de residus - Recursos

Augmentar el número de contenidors de reciclatge i/o la freqüència de
recollida***************

Augmentar el punts amb tots els contenidors per acostar-los a la
ciutadania.********

Contenidors soterrats

3

L’acció 3.1 contempla el nou sistema
de recollida, el dimensionament del
qual té en compte el número de
contenidors necessari per a la quantitat
de residus generats, així com que no
estiguen a més de 100 m de cap usuari.
Els contenidors s’ubicaran en illes on
estaran presents totes les fraccions.
L’acció 3.1 contempla el nou sistema
de recollida, el dimensionament del
qual té en compte el número de
contenidors necessari per a la quantitat
de residus generats, així com que no
estiguen a més de 100 m de cap usuari.
Els contenidors s’ubicaran en illes on
estaran presents totes les fraccions.
L’acció 3.1 contempla un sistema de
recollida mixte i de contenidors
depenent de la zona del municipi. En
ambdós casos es contempla la
instal·lació de contenidors en superfície

En l’Annex V es recullen tots els comentaris realitzats.
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donat que les illes de contenidors
s’ubiquen a menys de 100 m dels
usuaris per a facilitar la recollida, cosa
que no seria viable amb contenidors
soterrats. Per altra banda, els
contenidors en superfície proporcionen
una major flexibilitat a l’hora
d’incrementar o reduir els número de
contenidors necessari i la seua
ubicació, cosa que és important en un
escenari canviant pel que fa a la
producció de cada fracció de residus.
Papereres compartimentades per a cada residu

Acció 3.13

Posar videovigilància/presència policial en punts d’ubicació de
contenidors on es detecten comportaments incívics***
Disposar d’educadors ambientals que treballen de prop amb la
ciutadania

Acció 3.14
Acció 6.2

Facilitar el triturat de les restes de poda.

Acció 3.15

Nou model de gestió i recollida de residus - Recollida
Mantindre nets i en bon estat els contenidors i els seus voltants*****

Acció 3.3

Servei de recollida de poda

Recollida porta a porta de la fracció orgànica

Acció 3.15
L’acció 3.1 contempla un sistema de
recollida mixte i de contenidors
depenent de la zona del municipi. En
les zones de recollida mixta, la fracció
orgànica es recollirà porta a porta.

Implementar una recollida diferenciada per a grans productors (bars,
restaurants, comerços, etc)

Acció 3.2

Nou model de gestió i recollida de residus - Comunicació i sensibilització
Accions d’informació i sensibilització sobre les conseqüències de no
reciclar.***
Informar sobre què es paga amb la taxa del fem i del que es coneix com
‘reciclatge’ i com repercuteix en l’import reciclar****

Acció 1.1
Acció 1.1

Programes formatius sobre reciclatge en els centres escolars.**

Acció 2.8

Accions educatives per al foment de la reutilització i el reciclatge*

Acció 1.1
Acció 2.5

Accions formatives sobre la responsabilitat de fer un bon ús del sistema
de recollida de residus.*

Acció 1.1

Accions formatives-informatives per aprendre a separar els residus
domèstics (saber què va a cada contenidor).*

Acció 1.2
Acció 1.3

Promoció d’accions de voluntariat sobre gestió de residus (p.ex. retirada
de residus d’espais públics, intercanvi de productes de segona mà, etc)**

Acció 1.6

Més informació sobre l’ecoparc i els avantatges d’utilitzar-lo

Acció 1.1

Informar dels resultats que s’obtinguen a poble en la millora de gestió i
recollida selectiva

Acció 1.4

Promoure visites a instal·lacions de tractament de residus (ecoparc, illes
de compostatge, etc)

Acció 1.1

Nou model de gestió i recollida de residus - Reducció i reutilització
Incentivar la venda a granel.******
Fomentar l’aprofitament del que es diposita a l’ecoparc

Acció 2.6
La gestió dels ecoparcs no és
competència municipal, sinó del COR.
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Gravar amb impostos la venda de productes amb molt d’envàs (inclosa
la venda online)

Promoure la venda de productes amb gens o poc d’envàs.****
Col·laborar amb el comerç local per a bonificar les compres que es facen
en envasos reutilitzables (bosses de pa de tela, cabassos, etc)
mitjançant l’entrega de xecs regal per a consumir en el propi comerç
local.*
Distribució de material reutilitzable com alternativa a l’ús d’envasos de
plàstic d’un sol ús (bosses de tela, carmanyoles, embolcalls
reutilitzables)***

Esta aportació, conforme està
formulada, quedaria fora de les
competències del municipi. Tanmateix,
el pla inclou accions dirigides a reduir
la generació d’envasos (Acció 2.1, 2.3,
2.4, 2.6, 2.9, 2.11)
Acció 2.6
Acció 2.11
Acció 2.11

Acció 2.1

Fomentar el consum responsable

Acció 1.1

Fomentar el compostatge per al residu orgànic.****

Acció 3.11

Repartir a la ciutadania el compost que s’obté del residu orgànic

Acció 3.16

Nou model de gestió i recollida de residus - Ciutadania
Beneficis fiscals o incentius per a qui recicle.*********

Acció 3.7

Sancions al mal ús del sistema de recollida.

Acció 3.7

28

4. ANNEXOS
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Annex I: Material de comunicació
1. CARTELL GENÈRIC DEL PROCÉS
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2. FULLET DE LA CALENDARITZACIÓ DE LES SESSIONS
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3. CARTELL DE CONVOCATÒRIA A LA SESSIÓ PARTICIPATIVA
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Annex II. Preguntes formulades en el qüestionari online
1. En quina zona del municipi vius?. Opcions: Casc antic, Barranc del Bouet, Pla Boix,
Vall del Riu, el Romeral, Primer de Maig, la Torre, Betilla, l’Alforj, Sant Miquel,
Sant Lluís, la Pedrera, el Rafelet.
2. Consideres suficient la informació que rep la ciutadania d’Albaida pel que fa a la
recollida separada de residus? Opcions: Si o no.
3. Classifiques els residus que generes a casa? Opcions: Si o no.
4. En cas afirmatiu, quines fraccions de residus classifiques? Opcions: paper i cartó,
envasos lleugers, vidre, matèria orgànica, piles, oli de cuina, medicaments i els
seus envasos, roba i altres.
5. Si no classifiques, quins motius tens per no fer-ho?
6. Utilitzes l'ecoparc?
7. Quins residus sols dipositar a l'ecoparc?
8. En cas de no utilitzar-lo, quin és el motiu?
EL PIRCVA
El PIRCVA marca un nou context normatiu, amb nous objectius de recollida separada
que suposen un repte per al municipi de Albaida.
El PIRCVA incorpora els objectius marcats per Europa i estableix un objectiu de
recollida separada per al 2022 del 67% i obliga a fer una recollida separada de la fracció
orgànica amb una eficiència del 35% per al 2021.
9. Quines accions facilitarien i incentivarien la separació/classificació de les diferents
fraccions de residus domèstics (vidre, paper, envasos lleugers, fracció orgànica,
etc) en la zona on vius?
10. Quines accions creus que s'haurien d'adoptar per a reduir la producció de residus a
Albaida?
11. Qui penses que ha d'intervindre per a fer possible un canvi de model de recollida i
un canvi d'hàbits de producció de residus a Albaida?
12. Comentaris.
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Annex III: Aportacions realitzades en les sessions participatives

RESUM DE LES APORTACIONS REALITZADES DURANT LES SESSIONS PARTICIPATIVES PRESENCIALS I EN EL QÜESTIONARI ONLINE
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Actors clau dels que depèn la
posada en marxa i l’èxit de
la consecució dels objectius
del pla.

o

Ajuntament************
Govern nacional
COR
Govern autonòmic*
Centres educatius
Ciutadania********
Consumidors
Associació de comerciants**
Associacions
Empresa que presta el servei de recollida i neteja***

Recursos

Línies i accions proposades
per al disseny del nou model
de gestió i recollida de
residus.

o
o
o
o
o
o
o
Recollida
o
o
o
o

Augmentar el número de contenidors de reciclatge i/o la freqüència de recollida***************
Augmentar el punts amb tots els contenidors per acostar-los a la ciutadania.********
Contenidors soterrats
Papereres compartimentades per a cada residu.
Posar videovigilància/presència policial en punts d’ubicació de contenidors on es detecten comportaments incívics***
Disposar d’educadors ambientals que treballen de prop amb la ciutadania.
Facilitar el triturat de les restes de poda.
Mantindre nets i en bon estat els contenidors i els seus voltants*****
Servei de recollida de poda
Recollida porta a porta de la fracció orgànica
Implementar una recollida diferenciada per a grans productors (bars, restaurants, comerços, etc).

Comunicació i sensibilització
o Accions d’informació i sensibilització sobre les conseqüències de no reciclar.***
o Informar sobre què es paga amb la taxa del fem i del que es coneix com ‘reciclatge’ i com repercuteix en l’import reciclar****
o Programes formatius sobre reciclatge en els centres escolars.**
o Accions educatives per al foment de la reutilització i el reciclatge*
o Accions formatives sobre la responsabilitat de fer un bon ús del sistema de recollida de residus.*
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RESUM DE LES APORTACIONS REALITZADES DURANT LES SESSIONS PARTICIPATIVES PRESENCIALS I EN EL QÜESTIONARI ONLINE
o
o
o
o
o

Accions formatives-informatives per aprendre a separar els residus domèstics (saber què va a cada contenidor).*
Promoció d’accions de voluntariat sobre gestió de residus (p.ex. retirada de residus d’espais públics, intercanvi de productes de segona
mà, etc)**
Més informació sobre l’ecoparc i els avantatges d’utilitzar-lo.
Informar dels resultats que s’obtinguen a poble en la millora de gestió i recollida selectiva.
Promoure visites a instal·lacions de tractament de residus (ecoparc, illes de compostatge, etc).

Reducció i reutilització
o Incentivar la venda a granel.******
o Fomentar l’aprofitament del que es diposita a l’ecoparc.
o Gravar amb impostos la venda de productes amb molt d’envàs (inclosa la venda online).
o Promoure la venda de productes amb gens o poc d’envàs.****
o

o
o
o
o
Ciutadania
o
o

Col·laborar amb el comerç local per a bonificar les compres que es facen en envasos reutilitzables (bosses de pa de tela, cabassos,
etc) mitjançant l’entrega de xecs regal per a consumir en el propi comerç local.*
Distribució de material reutilitzable com alternativa a l’ús d’envasos de plàstic d’un sol ús (bosses de tela, carmanyoles, embolcalls
reutilitzables)***
Fomentar el consum responsable.
Fomentar el compostatge per al residu orgànic.****
Repartir a la ciutadania el compost que s’obté del residu orgànic.

Beneficis fiscals o incentius per a qui recicle.*********
Sancions al mal ús del sistema de recollida.
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Annex IV: Detall dels resultats del qüestionari online

APORTACIONS REALITZADES EN EL QÜESTIONARI ONLINE
Termini
Respostes

Del 15/11 al 27/11
28
La major part dels enquestats resideix a zones no especificades (35,7%) seguit de el Romeral (25,0%) i el casc antic (10,7%).

10,7%

3,6%
3,6%
3,6%

35,7%
Zona on vius
25,0%
3,6%
0,0%

0,0% 0,0%
3,6%

7,1%
3,6% 0,0%

Casc antic
Barranc del Bouet
Pla Boix
Vall del Riu
El Romeral
Primer de Maig
La Torre
Betilla
l'Alforj
Sant Miquel
Sant Lluís
La Pedrera
El Rafalet
Altres
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APORTACIONS REALITZADES EN EL QÜESTIONARI ONLINE
La major part dels enquestats consideren que no reben suficient informació sobre la recollida separada de residus.

Sí

35,7%

Informació suficient

No
64,3%

La major part dels participants indiquen que sí classifiquen els residus que generen al seu domicili.
7,1%

Classificació de
residus als domicilis

Sí
No
92,9%

Classificació per
fraccions

El que més es separa és vidre, seguit de paper i cartró
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APORTACIONS REALITZADES EN EL QÜESTIONARI ONLINE
30
25
20
15
10
5
0

Aportacions:
Motius per no
classificar

o
o
o
o
o

o
Ecoparc

Tinc que fer 2km per trobar contenidors.
La roba la done a Caritas.
Ja pague una taxa per a la brossa. Amb eixos diners poden donar feina als parats per a que separen.
No hi ha, a prop de la resta, els contenidors corresponents.
Al Pla Boix hi ha molt pocs contenidors de residus reciclables. Estan tots a la Nau de la Música, on s’omplin ràpidament durant la setmana,
i moltes vegades no pots deixar els residus. Molta gent ho deixa al costat o ho tiren al contenidor de desperdicis general on no es recicla.
La zona acaba estant molt bruta, tot el carrer ple de deixalles. Jo no he vist cap contenidor de matèria orgànica.
La matèria orgànica perque no hi han contenidors per a ella. Oli de cuina, ho recicle fent sabó.

La majoria dels participant sí utilitzen l’ecoparc.
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APORTACIONS REALITZADES EN EL QÜESTIONARI ONLINE

14,3%
Sí
No
85,7%

Aportacions:

Residus depositats a
l’ecoparc

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Voluminosos i electrodomèstics
De tot el que admet l’ecoparc, menys cartró vidre i envasos, per als que solem utilitzar els contenidors més a prop de casa.
Runes, electrodomèstics i jardineria…
Piles, trastos, poliespan, fusta, roba, bombetes llum, xicotet electrodomèstic, ...
Trasto eléctrico, escombros, envases vacíos de pintura, etc
CD, oli, algun xicotet electrodomèstic, cartuxos de tinta.
Cartró, llandes, vidre, piles, oli, cables, aparells elèctrics, cintes, etc. menys plàstic que el tire al contenidor groc.
Trastos vells.
Embalatge gran o deixalles que no poden anar a cap contenidor
Roba, oli de cuina , piles , cartró , sabates, tapons, etc
Mobles i xicotets electrodomèstics
Roba, electrodomèstics, càpsules de cafe, trastos…
Fusta, electrònica etc
Brossa del terreny
Mobles, roba, aparells elèctrics...
Els trastos i materials contaminants
Aparells electrónics. L’oli de cuina. Mobles i trastos. Electrodomèstics. Bombetes i tubs de llum. Residus de reparacions de manteniment
de la llar...
Bombetes, plàstics (joguines, bolis, raspalls..) piles , roba, restes de poda, mobles vells, aparells electrònics, voluminós...
Tot menys el plàstic i l’orgànic
El que no es pot tirar al contenidors
Mobles
Deixalles, restes d'obra i mobles.
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APORTACIONS REALITZADES EN EL QÜESTIONARI ONLINE
Aquestos són els motius pels que no utilitzen l’ecoparc fixe o mòbil:
Motius pels quals no
utlitzen l’ecoparc

o
o
o
o

Encara no he tingut res que tirar
Sí l’utilize
Falta de vehicle per a transportar els mobles, electrodomèstics...
El plàstic crec que l’ecoparc no el reutiltza.
No tener tiempo.

o
Aportacions:
o
o

o
o
o
o
o

Accions que
facilitarien la
separació

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Incentius als rebuts i major difusió dels mateixos.
Dotar la zona de més contenidors, ja que per a un barri sobre 500 veïns un de vidre i d’envasos i dos de cartró, sempre solen estar plens i
amb bastant freqüència ho deixen fora (culpa dels veïns incívics). Fer xarrades i exposicions amb els veïns per explicar la importància del
reciclatge. Que passa quan no reciclem? (microplàstics als peixos, contaminació de les aigües i del sol). Tot això la gent ho valoraria d'una
manera diferent. Més informació sobre les taxes i rebuts de fem i reciclatge i l’estalvi que suposa reciclar i no l’encariment que any rere
any sofrim per la mala praxis de la gent: com pague que reciclen ells (típica dita del 80% dels ciutadans).
Per eixo faria falta que hi hagen.
Contenidors, i/o recollida algun dia a la setmana.
Que disposarem dels contenidors adequats, ja que sols tenim vidre i fem. Que el lloc on depositar-los estiguera net i organitzat.
Residuos orgánicos se podrían enterrar localmente en el campo de personas que tienen y lo permiten. O en composteros locales. Lo que
falta(!!) es solución para los grandes volumenes de biomasa depués de la poda.
Els contenidors moltes voltes estan plens i lluny. A la gent més major no li fa gràcia anar carregada en una bolsa de botelles de vidre o
cartrons grans ja que pesa i tenen por de caure. També hi ha gent que deixa els contenidors de fem on li dóna la gana.
Càmeres on hi ha contenidors per a què no deixaren el fem en terra, així com més vigilància i multes als amos de gossets que ho deixen
en voreres i entrades de casa.
Educar a la ciutadania en el reciclatge i baixar les taxes de reciclat. Que l’empresa encarregada recicle realment.
Ficar mes contenidors orgànics
Recollir mes sovint... a vegades vas i no hi ha lloc
Facilitaria tindre algún tipo de descompte en el rebut
Més contenidors en diferents zones, i també més contenidors en cada zona. Sempre estan plens. Els punts de reciclatge del cartró són
molt pocs per tot el poble
No tindre amagats els vocadors on contenen els contenidors.
Totes, menys el d’oli
Llevar l’impost de fem i posar contenidors soterrats.
Tindre més prop el lloc on dipositar els residus
Bonificació per el reciclatge o baixada del cànon de fem i reciclatge.
Doncs més contenidors. És ridícul la quantitat que hi ha, i damunt no hi han de tots. Has de recórrer tot el poble per poder reciclar.
Que estigués tot el mobiliari per recollir els residus al mateix lloc, de la zona on visc. I tots els mobiliaris, no sols vidre i plàstic. O cartró
en altre lloc. Està desorganitzat i massa descentralitzat.
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APORTACIONS REALITZADES EN EL QÜESTIONARI ONLINE
o
o
o
o
o
o
o

Informació adequada dels perjudicis i el que es paga a l’impost de residus, a banda de conscienciació
Formació en la gestió dels residus (xerrades de conscienciació i informació sobre què és pot reciclar). Beneficis al reciclar (en l'entorn i
en els impostos). Tenir més contenidors a prop (molta gent no recicla perquè està lluny).
Més contenidors en els barris, però amb molta higiene.
Jo posaria càmeres de vigilància a tots els marranos que tiren la basura, la que siga, a terra i fora dels contenidors.
Definitivament tenir mes contenidors per a les deixalles reciclables. A la nau o bé estan plens, o bé la zona està plena de deixalles per tot
arreu o bé està massa lluny de molta gent.
El vidre, paper, envasos lleugers, plàstic ja tenen els seus corresponents contenidors. Per a la fracció orgànica implantaria la recollida
porta a porta personalitzada, 2-3 vegades a la setmana amb incentius econòmics i posterior entrega de compost per a ús privat.
Zonas más limpias
Més contenidors de reciclatge

o
Aportacions:
o
o

o
o
o

Accions per a reduir
la producció de
residus

o
o

o
o
o
o
o
o

Ampliar els contenidors de reciclatge
Fomentar la compra a granel al gran i xicotet comerç, dotant al ciutadà de bosses i tuppers per a les compres i que no utilitzen paper o
plàstic per a cada cosa que compres. Implementar la separació de l’orgànic tant prompte com siga possible, fomentant el compostatge
individual o col·lectiu per barris. Inculcar des de les guarderies i col·legis la importància de reciclar. Dotar l’ecoparc d'un lloc per a deixar
objectes en bon estat per aquells ciutadans que ho puguen reutilitzar, amb un control i límit similar a l’actual de l’ecoparc però a la
inversa.
Més contenidors
Educació en reutilització i reciclatge.
Incentivar la venda de productes a granel on poder reutilitzar els recipients i que tinguen un preu adequat, ja que este tipus de venta sol
ser de productes ecològics i encareix molt el preu. També posar papereres classificadores de residus al menys en els parcs i col·legis.
Fundar clubs de ciudadanos. Promover días de acciones de limpieza de los terrenos públicos con niños, alumnos, voluntarios con fiesta.
Obligar a dueños de terreno a tal limpieza de la basura en sus terrenos.
Crec que deurien de començar els fabricants mirant d'estalviar tot el que puguen en l'envolcall dels seus productes. Després, les botigues
de tota classe també deurien de reduir tot el que pogueren: per exemple, ara que ve Nadal és una barbaritat el paper i plàstic que es
gasta per decoració i embolic de regals. És molt bonic però és per un moment i no s'ho val. Hem d'anar conscienciant-nos tots.
On hi ha contenidors, càmeres. I vigilància per als amos d’animals. També faria falta que per part de l’ajuntament netejaren més les
brosses de voreres i neteja en general.
Les bosses de plàstic es poden reduir a 0 gastant un cabasset per comprar com abans, o bosses de tela. El vidre el podrien recuperar els
comerços, el "casco". Seria bo començar a compostar els residus orgànics i reutilitzar-los
Facilitar més dies de recollida de residus
Educar la gent... promoure el no ús de tants envasos de fruita i verdura
Al anar a comprar que cadascú porte la seua bossa i els supermercats que no posen bosses de plàstic i que no envasen cap producte.
Més contenidors. Recollides més habituals,
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APORTACIONS REALITZADES EN EL QÜESTIONARI ONLINE
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Que les empreses de paqueteria (les que te duen el paquet a casa) paguen la taxa de basura i recliclatge per poder operar en este municipi,
com fan les empreses locals, ja que estes generen més brossa que un negoci local.
Ni idea
Més contenidors.
Apropar el lloc on depositar-los l'ajuntament.
Això crec que es més opinió dels comerços que hi ha a Albaida que és on anem a comprar els ciutadans i ciutadanes i de les institucions
publiques de facilitar-los-ho.
Ni idea
Revisar els llocs on estan ubicats els mobiliaris de recollida i comprovar els mobiliaris que falten. Fer una bona llista, demanar-los,
instal·lar-los i després tornar a revisar. I a més a més observar totes les zones. Que estiguen provistes completament del mobiliari
necessari.
Incentivar amb rebaixa dels impostos a la gent que recicla i molta conscienciació.
Més contenidors. Més xarrades informatives sobre el reciclatge i l'ecoparc.
Incentivar a les persones amb menys impostos.
Pillar als marranos
Anar al focus del problema: tots els productes que es venen als supermercats i mercats en general duen massa plàstic i cartró. Potenciar
al poble negocis de productes a pes com a algunes ciutats europees. Igual alguna manera de potenciar es reduir els impostos que paguen
o donar ajudes a obrir locals així, especialment als joves.
Implantació progressiva de grups de persones conscienciades amb aquesta greu problemàtica i per el temps i poc a poc, en vore els
avantatges, ampliant el nombre de persones.
Hacer más campañas de buen uso
Més informació

o
Aportacions:
o
o

Actors que han
d’intervindre en el
canvi de model

o
o
o
o

Tota la ciutadania.
Govern Espanyol (dotar i fomentar als grans productors dels mitjans per minimitzar l'ús dels residus, controlar i sancionar als grans
productors). Govern autonòmic (dotar i fomentar a les empreses per a que generen el mínim de residus, controlar i sancionar a les grans
empreses de cada comunitat que facen mala praxis del reciclatge). Ajuntaments (dotar i fomentar a empreses xicotet comerç i al ciutadà
de les eines necessàries per a reduir al màxim el consum de matèries que generen residus). Ciutadans (consumir el mínim de productes
que generen excés de residus, reutilitzar al màxim o, de no poder ser, reciclar).
El consumidor
L’Ajuntament, les AAVV
L'associació de comerciants d'Albaida, l'Ajuntament i donar suport a l'institut i col·legis fent tallers educatius.
Promover acciones de grupos de ciudadanos voluntarios para montar rastros, intercambio o ideas creativas. Tablas de anuncios locales.
Promoverlo con un burro con carro y grupo de voluntarios que limpian las franjas de las carreteras, casi no gastos por parte del
Ayuntamiento.
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L'ajuntament, per suposat,ell deu de fer el canvi de gestió de residus i, una vega està en marxa, fer-lo complir a qui no ho faça amb
multes o amb treballs per a la comunitat.
o Autoritats
o L'ajuntament, el poble, els comerços...
o El responsable de gestió
o Es personal... ha de ser cada un
o Doncs no sé.
o L'Ajuntament
o Conscienciació ciutadana
o Ni idea
o L’ajuntament i l’empresa de neteja
o L'ajuntament fent mes pedagogia
o Els empresaris i comerços d'Albaida amb l'ajuntament i l’empresa de recollida de residus.
o Hi ha que ensenyar des de l’escola de menuts i després totes les associacions prendre consciència i involucrar els components.
o COR i Ajuntament d’Albaida.
o El departament corresponent de l'ajuntament i l’empresa que treballa amb els residus, a banda de la ciutadania.
o L'Ajuntament com a promotor d'accions, les associacions del poble i en general tota la ciutadania.
o Tots junts
o La mateixa gent, si no volen poc es pot fer si no els pillen al moment.
o Jo pense que tots, fomentar que els productes no siguen embassats amb materials no reciclables. Que vinguen amb bosses orgàniques...
més compra a pes on el consumidor reutilitze les bosses o els recipients. Per part de l'ajuntament: facilitar el reciclatge amb més
contenidors repartits al poble, i potenciar més els negocis a pes, el mercat esta ahí però els joves no anem entre altres coses pels horaris.
Molts ja no sabem ni el que venen ahí. Tal vegada, organitzar canya i tapa o posar algun restaurant/bar de vi i tapes a dins....
o Per a fer el canvi del model de gestió es l'ajuntament però el canvi d'hàbits és tota la població la responsable dels seus bons resultats.
o Poner contenedores en las zonas que están fuera de la población. Que sin tener un mínimo de servicio bien que lo cobran
o Tot el poble
Llistat dels comentaris:
o Junts ho aconseguirem, amb molta informació i conscienciació.
o Perquè fer pagar 2 voltes si tens casa i caseta per els residus?. Saben que no pots viure a 2 llocs alhora.
o En el meu cas particular demanaria que posaren contenidors de reciclatge en la zona de l'estació, ja que tenim que anar buscant pel poble
on poder reciclar. I que es tinguera un millor control de les zones de reciclatge que de vegades estan molt brutes durant dies.
o Espero que se funde un grupo o me ayudéis que lo funde yo. :-)
o Seria molt interesant que l'ajuntament tinguera en compte augmentar el número de contenidors de paper i vidre de cara a Nadal.
o Proposar mes dies de neteja urbana al Romeral, que està que dona agonia
o Que l'ecoparc no siga tant primmirat en la separació de l'escombreria, que fa que la gent ho tire als contenidors del carrer
o Falten contenidors i que la gent respecte els dies de tirar trastos.
o

Comentaris
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APORTACIONS REALITZADES EN EL QÜESTIONARI ONLINE
o
o
o
o
o

Molt bona iniciativa, poder participar, la gent del poble, amb les seues ideies.
No he vist res sobre la repercussió econòmica que tindria aquest procés, si ens beneficia o per el contrari encareix els costos que estem
pagant a dia de hui. Pense que la ciutadania sols reacciona quan és en tema de diners.
Crec que estaria bé un servici de recollida de trastos per part de l'ajuntament per transportar-los a l'ecoparc, que tinguérem mes informació
i fer un control i reforç de les persones que sí reciclen per tal d’incentivar.
Dic el mateix, la gent es marrana. Jo posaria càmeres per a tots els que tiren tota classe de coses al carrer. Ací en el carrer Bufali és una
poca vergonya tot el que tiren i als que estan en els pinets una altra
Espere que tinguen molt d'èxit aquestes propostes, perquè d'una manera o d'un altra es juguem el futur dels nostres predecessors.
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Annex V: Comentaris del qüestionari online de validació
Llistat de comentaris
•

Més servei de contenidors al Romeral, zona ambulatori.

•

M’havera agradat que es fera alguna cosa sobre els que porten animals i no arrepleguen el
que deixa l’animal al carrer, davant d’entrades de casa, parcs, etc.

•

Crec que està bé així.

•

Més contenidors si, però més recollida també perquè solen estar plens i a més d'anar a
buscar-los perquè els tenim lluny, hem de recórrer uns quants on càpia i poder tirar-ho

•

De deveres que el compostatge es fassa responsablemente. I que no es duga al final tot al
mateix lloc i es mesclen. No vull que tots fem l'esforç i que es time a la gent....

•

Es deuria de vigilar i sancionar aquelles persones que deixen el que no toca als
contenidos. Deurien de portar totes aquestes deixalles a l’ecoparc.

•

Si informem dels avantatges de reciclatge i reutilització, així com la reducció de l'ús de
plàstic i altres productes contaminants ajudarem a entendre els beneficis que aporten.

•

A les finques del final de l'Avinguda de la Fira (concretament, davant de les finques 57 a
61) hi ha sols 2 contenidors de fem orgànic... (molt escàs). A més, no hi ha contenidors
per a plàstic ni vidre. Per tant, encara que separem el fem a les cases, al final, es
fomenta que ho depositem tot junt al mateix contenidor.

•

Ok

•

Sobre tot, cal informació concreta a la ciutadania sobre les conseqüències de l'excés de
residus.
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Annex VI: Exemple de Guia de correcta separació dels residus
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Què

NO dipositar en matèria orgànica?
Cendres i cigarrets

Pèls

Arena d’animals domèstics

Pols, restes
d’agranar o de
l’aspiradora

Excrements d’animals

Compreses, tampons, bolquers,
salvaslips, tovalloles humides i
preservatius

?

Animals morts
Restes d’animals

Xicle

Paper encerat...

RECORDA QUÈ...
La

matèria

orgànica deu dipositar-se

sempre

en BOSSES

COMPOSTABLES TANCADES, dins del CUBELL proporcionat per a
la recollida porta a porta o en el CONTENIDOR MARRÓ.

Què dipositar en matèria orgànica?

Escuradents

matèria
orgànica

Ossos de fruites i olives

Mistos

Restes de pa i
brioxeria, papers
de magdalenes

Terra de tests

Restes d’origen vegetal cuinats o sense cuinar: verdures,
fruites, llavors, fruits secs i les seues closques, cereals,
restes vegetals...

Restes de menjar en
mal estat, closques
de marisc

Suros naturals de botelles (no plàstics)

Bossetes d’infusions, solatge i filtres de cafè

Ous i ossos

Paper de cuina, tovalloles, mocadors
de paper sense olis o impropis

Flors, plantes i fulles seques

Què

NO dipositar en paper i cartró?
Paper tacat d’oli o pintura

Paper de cuina, tovalloles i
mocadors de paper
Papers de brioxeria
Paper de forn

Paper encerat utilitzat en
carnisseries i pescateries

Fotografies

Paper cel·lofana

Plats i gots d’usar i tirar de
cartró (bruts o amb impropis)
Etiquetes adhesives

RECORDA QUÈ...
· Devem DOBLEGAR el cartró perquè ocupe menys espai.
· El paper deu dipositar-se en una caixa de cartró, en bosses de paper o
en fardells.
· Es deu dipositar dins del CONTENIDOR BLAU.

Què dipositar en paper i cartró?
Publicitat i propaganda

Caixes de cartró

Envasos de cartró per a aliments: ous,
iogurts, cereals, formatges...

Rolls de paper de
cuina i de bany

Bosses de paper

Fulls de paper i sobres

Quaderns i llibretes sense
l’espiral metàl·lica o de plàstic.

Paper i cartró

Periòdics i revistes

Què

NO dipositar en envasos de plàstic, llaunes i brics?
Perxes de plàstic

Recipients de medicaments
Utensilis de cuina: paelles,
casseroles…

Joguines i poals
Palletes

Mànegues
Misteres

CD, DVD i fundes de
mòbil...

Tests de
plàstic
Etiquetes adhesives,
precintes i cintes
adhesives, zels

Mobles de plàstic

Guants de
goma i làtex

Motlles de silicona
per a dolços i altres
postres

Biberons, pipons i
tetines

Estotjos,
maquinetes
de fer punta, bolígrafs,
retoladors
Càpsules de cafè

Raspall de dents i
maquinetes d’afaitar
d’usar i tirar

QUÈ...
RECORDAA
Q
RECORDA QUÈ...

· Devem dipositar PER SEPARAT els taps que no siguen de plàstic dels seus
recipients.
· Els envasos i aerosols deuen estar sempre BUITS.
· Devem PREMSAR els envasos perquè ocupen menys espai.
· Els envasos de plàstic, llaunes i brics deuen dipositar-se sempre en bosses
de plàstic dins del CONTENIDOR GROC.
· No devem dipositar productes de plàstic que no siguen ENVASOS.

Què dipositar en envasos de plàstic, llaunes i brics?
Envasos

de

productes

lactis

(mantega,
margarina,
formatge
d’untar, iogurts, flams i altres postres
lactis)

Pots i botelles de plàstic (Agua, refrescs,
suc, oli, quetxup, mostassa, maionesa,
xampú, cremes, desodorants, pasta de
dents, detergents de neteja...)

Brics (de llet, nata, batuts,
sucs, vi, caldo….)

Tapes i taps de suro sintètic i de
plàstic. Xapes i taps d’envasos de
cristall
(melmelades,
maionesa,

Envasos metàl·lics (pots de
begudes, llaunes de
conserva, pots de nata
muntada, aerosols...)

lentilles…)

Bosses de plàstic i de
ret (creïlles, alls, cebes,
taronges…)

Paper d’alumini,
film, plàstic de
bambolles, paper
de cel·lofana...

Caixes
metàl·liques de
bombons, pastes
i altres dolços

Xicotetes caixes
de fusta

Sobres de sopes, caldos i purés.
Envasos d’aperitius (pipes, papes,
fruits secs…) Embolcalls menuts de
caramels, xicles, bombons.

Abraçadores de plàstic de
llaunes de beguda
Carret de fil

Oueres de
plàstic
X

envasos de
plàstic, llaunes i
brics

Plats i safates d’un sol ús de
plàstic, d’alumini i de suro
sintètic (fruita, verdura, carn, peix)

Què dipositar en la resta? Què dipositar? Què dipositar?
Cendres i cigarrets

Bastonets per als oïdes,
cotó, tiretes, esparadrap
Càpsules de cafè

Etiquetes adhesives,
precintes i cintes
adhesives

Bijuteria i
complements
Espills

Arena i excrements
d’animals domèstics

Graneres,
fregadores pals de
graneres i
fregadores. Restes
d’agranar o de
l’aspiradora

Cristalls de finestres

Plats i gots d’usar i
tirar de cartró bruts o
amb impropis

Ulleres

RECORDA QUÈ...

Paper encerat utilitzat en carnisseries
i pescateries

- En La Fracció RESTA es deuen dipositar tots aquells residus que NO
són RECICLABLES.
- La Fracció resta deu dipositar-se sempre en bosses de plàstic dins del
CUBELL proporcionat per al porta a porta o en el CONTENIDOR GRIS.

Què dipositar? Què dipositar? Què dipositar?
Agulles de cosir
Guants de
goma i làtex
Baietes i fregalls

Clips metàl·lics i
xinxetes

Estotjos, maquinetes de fer
punta, llapis, gomes d’esborrar,
bolígrafs i retoladors

Cera de veles
Compreses, tampons,
bolquers, salvaslips,
tovalloles humides i
preservatius

Llima d’ungles, raspall de
dents i maquinetes d’afaitar
d’usar i tirar.

Papers de brioxeria

resta

Fotos

Pèls

Paper de forn

Palletes

Gots i plats trencats de
cristall i ceràmica

Paper brut d’oli o
pintura

Xicle

Què dipositar en vidre?

VIDRE

Pots de vidre
(conserves, cosmètica, perfumeria…)

Qué

Botelles de vidre de
qualsevol color

NO dipositar?
Cristalls de finestres

Bombetes i tubs
fluorescents

Espills

Gots i plats de cristall i
ceràmica

RECORDA QUÈ...
- Devem llevar les tapes, taps, suros i tot allò que no siga vidre.
- Devem dipositar els residus de vidre als contenidors iglú situats en la via
pública.

Què dipositar en roba?

ROBA
Calçat
Roba de llit

Roba de vestir
Bosses i
corretges
Mantes
Draps

Tèxtil llar
(Coixins, cortines…)

Mantells i tovalloles
de tela

RECORDA QUÈ...
- Devem dipositar els residus de roba en BOSSES DE PLÀSTIC als contenidors
situats en la via pública.

RECORDA QUÈ...
- Devem dipositar els olis vegetals usats o de conserves als CONTENIDORS
D’OLI situats en la via pública o bé al punt net municipal.
- No es poden dipositar olis de vehicles i màquines, ni greixos ni olis d’animals.
- L’oli deurà dipositar-se sempre dins d’una BOTELLA de plàstic tancada.

Vidre, roba i
oli

OLI

PUNT NET
Què dipositar?

Piles i bateries

Aparells d’il·luminació,
bombetes, llampares,
fluorescents i halògens.

Material informàtic (Ordinadors,
Misteres

pantalles, impressores, cartutxos de
tinta i tòner)

Utensilis de cuina: paelles,
cassoles, plats, gots…

Medicaments que no uses o caducats
i els seus envasos i embolcalls
(en el cas que no hi haja SIGRE)

Residus i envasos de productes
químics: pintures, vernís, coles,
dissolvents, productes de
drogueria, àcids

Aparells elèctrics i electrònics:
electrodomèstics menuts, telèfons,
carregadors de mòbil...

Joguines

Poals, tests de plàstic.

CD, DVD i fundes de
mòbil...

Motlles de silicona
per a dolços i altres
postres

Mobles de plàstic:
cadires, taules…

Perxes

Mànegues
Biberons, pipons i
tetines

Radiografies i
termòmetres

RECORDA QUÈ...
Al municipi existeix un punt net on devem dur aquests residus. Es pot consultar
l’horari telefonant o acudint a les oficines municipals.

Aprovat inicialment el Pla local de gestió de residus domèstics i assimilables
(PLGRDA) del municipi d’Albaida, per Acord del Ple de data 31 de març de
2022, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i 56 del Text Refós de Règim Local,
se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des
d'endemà a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
València perquè puga ser examinat i presentar les reclamacions que s'estimen
oportunes.
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les
dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s'estimen
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu
electrònica d'aquest Ajuntament: http://albaida.sedelectronica.es.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Albaida, 5 d’abril de 2022.
L’alcalde-president, Josep Antoni Albert i Quilis.
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