
COMISSIONS TERRITORIALS
1er TRIMESTRE 2020

FEBRER – MARÇ 



Objectius de la 
CC.TT.

• NECESSITATS D’ADAPTACIÓ AL PIRCVA.

• ESTAT DEL PROCÉS D’ADAPTACIÓ DEL 
PROJECTE DE GESTIÓ.

• PLA DE PARTICIPACIÓ.

• CONÈIXER VOLUNTATS DELS MUNICIPIS.



NECESSITAT D’ADAPTACIÓ AL NOU PIRCVA

• L’actual Projecte de Gestió del Pla Zonal V5 (COR) està basat en un MODEL CENTRALITZAT.

• L’abril 2019 és publicat el nou PIRCVA 2019-2022, que recull tots els principis i objectius assolir

establerts en el paquet de Directives Europees d’Economia Circular i al PEMAR.

• L’article 38 del PIRCVA estableix que l’àrea de gestió V5 haurà de:

• Disposar d’un o més d’un projectes de gestió (transferències, ecoparcs, instal·lacions de

valorització, instal·lacions d’eliminació).

• D’incorporar més d’una instal·lació de valorització i, almenys, una instal·lació d'eliminació de la

fracció resta dels residus domèstics i una instal·lació d’eliminació de rebutjos de valorització de

RCD.

• Desenvolupar, preferentment, les estacions de transferència, ecoparcs i instal·lacions de

valorització de la fracció orgànica.

• Fer-ho en el termini de 9 mesos des de l’entrada en vigor del PIRCVA, per tal de disposar,

almenys, del projecte digestió referent a les instal·lacions de valorització.
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• Per tant, per donar resposta als requeriments del nou PIRCVA, en acord de l’Assemblea del COR del

passat 24 d’abril de 2019, s’ordena a Vytrusa (adjudicatària del contracte de concessió administrativa) a

presentar una proposta d’adaptació del projecte de gestió.

• És una oportunitat per al COR per a redefinir el model de gestió que vol desenvolupar: passar d’un

model centralitzat a un DESCENTRALITZAT basat en els principis de:

• Proximitat.

• Territorialitat.

• Maximització dels beneficis ambientals.

• Foment de l’economia circular.



ACTORS IMPLICATS EN EL PROCÉS 
D’ADAPTACIÓ AL PIRCVA

CIUTADANIA

• COMISSIÓ TÈCNICA

• COMISSIÓ DE SEGUIMENT

• PLA DE PARTICIPACIÓ

ESTAT DEL PROCÉS D’ADAPTACIÓ



COMISSIÓ TÈCNICA: Gerent COR, 2 representants GVA, 1 representant DIVAL, 5 representants tècnics municipis: Xàtiva, Oliva, Ontinyent, Ayora i Gandia, Secretari i
Interventora COR, 1 representant del Consell de Participació Social; a banda de recolzament tècnic: experts en matèria de residus de diferents Universitats; i
possibilitat de comptar amb assessors externs: Assistència Tècnica COR i Sergi Pérez.

PROCEDIMENT

ELABORACIÓ 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

REVISIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

CONTRAST, VALIDACIÓ I 

NOVES PROPOSTES

DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

DE PARTICIPACIÓ



ESTRUCTURA DELS TREBALLS A REALITZAR

1. Xarxa consorciada d’ecoparcs.

2. Tractament/valorització dels biorresidus.

3. Tractament/valorització de les fraccions
procedents dels ecoparcs.

4. Tractament i eliminació de la fracció
resta.

1. Xarxa consorciada d’ecoparcs.

2. Tractament/valorització dels biorresidus.

3. Tractament/valorització de la fracció
resta i de les fraccions procedents dels
ecoparcs.

4. Eliminació
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• Si es continua treballant en la separació de les fraccions d’EE.LL, P/C, vidre i

altres com l’oli de cuina utilitzat i la roba.

• Si es treballa perquè la implantació de la recollida separada de la fracció

orgànica siga un èxit (tenint en compte que al territori COR, els biorresidus

suposen més del 50% en pes de la bossa gris; xifra superior a la mitjana

autonòmica (41%) i nacional (48%)).

• Si a més, es desenvolupa l’Estratègia de Biorresidus continuant amb els

Programes de Compostatge domèstic, comunitari i escolar, i la posada en

marxa de les dues plantes de mitjana escala i mitjana-gran, i també es

desenvolupa l’Estratègia de Malbaratament Alimentari.

• Si es continua fomentant l’ús dels Ecoparcs fixes i mòbils, per depositar tots

aquells residus que no tenen cabuda en el sistema de recollida domiciliària.

• Si en un breu període de temps comencem a separar de forma correcta els

residus sanitaris (compreses, tampons, bolquers, etc.); PIRCVA 01/01/2021.
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ALESHORES, QUÈ ENS 
QUEDA?

Una part molt reduïda 
del residu domèstic i 

assimilable

FONAMENTAL: TREBALLAR DE FORMA CORRECTA LA 
PREVENCIÓ I LA SEPARACIÓ EN ORIGEN

Variable necessària per tal de 
dimensionar de manera adequada 
les infraestructures de tractament i 

eliminació de la fracció resta.

PRIORITARI: COL·LABORACIÓ ENTRE EL             I ELS 
AJUNTAMENTS



I A MÉS...

DIRECTIVA 2018/851/CE



XARXA CONSORCIADA D’ECOPARCS

• Augmentar la xarxa en 7 ecoparcs fixes, perquè tots els municipis estiguen a menys de 5 km d’un ecoparc fixe.

• Augmentar la xarxa en 7 ecoparcs mòbils, per no sobrepassar la mitjana de qualitat de 10 visites/hora.

• Sols es podran fer modificacions estrictament necessàries (pla actual contempla 25 ecoparcs fixes i 11 mòbils) per

adaptar-se al PIRCVA.

• S’accepta augmentar la xarxa d’ecoparcs amb un ecoparc mòbil de caràcter educatiu i que realitze reforços a

l’estiu, i un ecoparc fixe en la zona de costa entre Gandia i Oliva.

• Podran establir-se “àrees d’aportació” a requeriment dels Ajuntaments, segons queden definides en el PIRCVA.

• Vytrusa haurà de presentar el Projecte de Gestió de la Xarxa Consorciada d’Ecoparcs per a iniciar amb els tràmits

administratius d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica Simplificada (finals de febrer).
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INSTAL·LACIONS DE VALORITZACIÓ DELS BIORRESIDUS

• S’adopta la proposta del nombre i distribució de

instal·lacions proposada com a òptima en l’Estratègia de

Biorresidus: 2 instal·lacions de mitjana escala (El Valle de

Ayora-Cofrentes i La Canal de Navarrés), i 2 instal·lacions de

mitjana-gran escala (La Costera-La Vall d’Albaida i La Safor).

• Determinen les ubicacions restringides incompatibles amb

les instal·lacions: espais naturals protegits, incompatibilitats

urbanístiques, cursos fluvials i zones de servitud, zones amb

riscos naturals, terrenys amb pendents acusades.

• Les ubicacions possibles que no compten amb cap

restricció seran comparades amb una matriu de decisió.



• Planteja la necessitat de respectar la planta d’Aiora.

(https://youtu.be/G5alnK69taE)

• Plantejament d’almenys 3 alternatives per cada instal·lació.

• S’afegeixen com a ubicacions restringides: sòls forestals

estratègics, sòls amb alguna protecció específica, Hàbitats i

espais de la Xarxa Natura 2000, zones inundables segons

SNCZI, i sòls urbanitzables.

• Es modifiquen paràmetres i ponderacions de la matriu de

decisions.

• L’anàlisi d’alternatives es segmentarà de la següent manera:

restricció d’ubicacions, criteris econòmics, ambientals i

territorials, i resultat de la participació pública.

• Es sol·licita calcular el centre de gravetat de la generació de

residus domèstics, la rosa dels vents associada al CDG, i un

radi de 5 km al CDG, ampliant-lo a 10 i després a 15 km.

• El COR convidarà als municipis amb terrenys públics

sense exclusions que es troben dins de l'àrea

d’influència de 10 km al CDG.

• De no resultar cap candidat apte, es traslladarà la

consulta als municipis amb terrenys dins de l’àrea

compresa entre els 10 i 15 km.

https://youtu.be/G5alnK69taE












Qüestions considerades a l’hora 
de dissenyar el pla de 

participació
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PLA DE PARTICIPACIÓ

Pla de Participació consensuat
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Abast del procés participatiu
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Comissions 

Territorials

ECOPARCS Web

BIORRESIDUS Web Entrevista Apre.
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ELIMINACIÓ Focus group



Gràcies per la 
vostra 
implicació


