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4 línies de treball 
diferenciades

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.



Qüestions 
considerades a 

l’hora de 
dissenyar el pla 
de participació

NIVELL DE REFLEXIÓ 

SOBRE LES FRACCIONS 

A GESTIONAR

PRIORITAT EN LA 

GESTIÓ DE 

DETERMINADES 

FRACCIONS

CONSENS TERRITORIAL

EN FUNCIÓ D’AIXÒ, LA 
METODOLOGIA I ELS ÀMBITS 

DE PARTICIPACIÓ SERAN 
DIFERNTS EN CADASCUNA DE 

LES LÍNIES DE TREBALL



Metodologia

Àmbits de 
participació

ÀMBITS DE 

PARTICIPACIÓ

COR

Comissió 

Tècnica

Ciutadania

Consell de 

Participació 

Comissions 

Territorials

Actors clau

Experts

METODOLOGIA

FASE 1

Entrevistes 

apreciatives
Focus group Web

FASE 2

Contrast 

Validació

Com s’integren?



Abast del procés 
participatiu

FASE I

PARTICIPACIÓ

Fase II

CONTRAST

Ciutadania
Actors clau / 

Experts

COR / Comissió 

Tècnica

Consell de 

Participació Social 

Comissions 

Territorials

ECOPARCS Web

BIORRESIDUS Web Entrevista Apre.

RESIDUS ESPECÍFICS Entrevista Apre. Focus group

FRACCIÓ RESTA Focus group

La Comissió Tècnica està formada per la Gerència, Secretaria, Intervenció, 2 representants de la GVA, 1 
representant DIVAL, 1 representant CPS i 5 representants de tècnics municipals.



ECOPARCS

 Participació: a nivell d’usuari (ciutadania).

 Qüestions a valorar: el/la ciutadà/na percep l'ecoparc com un servei
que se'ls ofereix.

 Objectiu del procés participatiu: obtenció de variables de
perfeccionament de la xarxa existent i coneixement del grau de
satisfacció.

 Metodologia: pàgina web.



BIORRESIDUS

 Participació: Actors rellevants en el territori i experts + Ciutadania (només
qüestions bàsiques).

 Qüestions a valorar:

 Existeix una Estratègia de Biorresidus i un document tècnic que estableixen les
principals directrius quant a la gestió de la fracció orgànica en el territori COR.

 Percepció ciutadana sobre la gestió del biorresidu com a “solució d'un problema”.

 Existeixen decisions a nivell local que afectaran la posterior gestió de la fracció
orgànica, com és la implantació de la seua recollida de manera selectiva, i les
possibilitats d'autogestió (compostatge domèstic i comunitari).

 Objectiu del procés participatiu: obtenció de variables de disseny que seran
incorporades en la matriu d'obtenció d'ubicacions.

 Metodologia: Entrevistes apreciatives a experts en la matèria i ciutadans
clau/representants d'entitats ciutadanes rellevants + Pàgina web (ciutadania).



FRACCIONS 
PROCEDENTS 
D’ECOPARCS

 Participació: Actors rellevants en el territori i experts + Comissió Tècnica COR.

 Qüestions a valorar:

 Necessitat d'establir la discussió al voltant de quines fraccions vol ser autosuficient
el COR.

 Necessari conèixer quins circuits de proximitat per a la valorització de diferents
residus existeixen amb implantació real en el territori, per a obtindre informació
sobre les possibles fraccions a gestionar i variables de disseny de les plantes.

 Objectiu del procés participatiu: establir quin tipus de residus procedents dels
ecoparcs poden ser recuperats, tractats i valorats en l'àmbit territorial del
COR.

 Metodologia: Entrevistes apreciatives a experts en la matèria i ciutadans
clau/representants d'entitats ciutadanes rellevants + Focus group (Comissió
tècnica).



FRACCIÓ RESTA

 Participació: Comissió Tècnica COR.

 Qüestions a valorar:

 La gestió de la fracció resta queda supeditada al que la implantació de la resta de
sistemes acabe determinant com a rebuig.

 Objectiu del procés participatiu: obtenció d'una aproximació de les
característiques que hauria de tindre la instal·lació de tractament de la fracció
rebuig en funció de les projeccions que es realitzen amb la resta de fraccions.

 Metodologia: Focus group (Comissió Tècnica).



Cronograma

LÍNIA DE TREBALL I: ECOPARCS

Desembre 2019 Gener 2020 Febrer 2020

1a quin. 2a quin. 1a quin. 2a quin. 1a quin. 2a quin.

1. Coordinar amb els responsables

del manteniment de la web del COR,

la forma idònia per a albergar l'espai

de participació via web dins de la

pròpia web del COR, o l'enllaç

pertinent a una nova pàgina.

2. Habilitar l'espai de consulta via

web.

3. Desenvolupament del procés de

consulta via web.

4. Sessions del CPS i CC.TT. (contrast i

validació).



Cronograma

LÍNIA DE TREBALL II: BIORRESIDUS

Desembre 2019 Gener 2020 Febrer 2020

1a quin. 2a quin. 1a quin. 2a quin. 1a quin. 2a quin.

1.Realitzar l'enviament de

convocatòria i invitació als actors i

col·lectius rellevants del territori.

2. Concreció de reunions amb els

actors/col·lectius rellevants del

territori per a realització d'entrevistes

i sessions de treball grupals.

3.Desenvolupament de les entrevistes

i reunions amb actors clau.

4. Desenvolupament del procés de

consulta via web.

5. Sessions del CPS i CC.TT. (contrast i

validació).



Cronograma

LÍNIA DE TREBALL III: RESIDUS ESPECÍFICS

Desembre 2019 Gener 2020 Febrer 2020

1a quin. 2a quin. 1a quin. 2a quin. 1a quin. 2a quin.

1. Realitzar l'enviament de convocatòria i

invitació als actors i col·lectius rellevants del

territori.

2. Realitzar l'enviament de convocatòria i

invitació a la Comissió Tècnica del COR.

3. Concreció de reunions amb els

actors/col·lectius rellevants del territori per

a realització d'entrevistes i sessions de

treball grupals.

4. Calendarització de sessions de treball

amb la Comissió Tècnica.

5. Desenvolupament de les entrevistes i

reunions amb actors clau.

6. Sessions de treball amb la Comissió

Tècnica del COR (Focus group).

7. Sessions del CPS i CC.TT. (contrast i

validació).



Cronograma

LÍNIA DE TREBALL IV: FRACCIÓ RESTA

Desembre 2019 Gener 2020 Febrer 2020

1a quin. 2a quin. 1a quin. 2a quin. 1a quin. 2a quin.

1. Realitzar l'enviament de

convocatòria i invitació a la Comissió

Tècnica del COR.

2. Calendarització de sessions de

treball amb la Comissió Tècnica.

3. Sessions de treball amb la

Comissió Tècnica del COR (Focus

group).

4. Sessions del CPS i CC.TT. (contrast i

validació).



EN QUIN PUNT 
ENS TROBEM?

 Presentació per a conèixer els objectius i abast del treball que havia de
desenvolupar la concessionària, Vytrusa.

 Proposta inicial i desenvolupament de les dues primeres línies de treball
(ecoparcs i biorresidus), per part de la concessionària, Vytrusa.

 ECOPARCS – proposta de Vytrusa i anàlisi. S’acorda la instal·lació d’un
ecoparc fixe més per a l’àrea de costa i un mòbil més de caràcter
educatiu i que a l’estiu reforce els municipis costaners.

 BIORRESIDUS – presentació matriu de decisions; avaluació i proposta de
modificació.

 PROCÉS PARTICIPACIÓ: fase inicial a tots els nivells.

 FONAMENTAL ARA: aflorar l’interès dels municipis que formen el COR per a
albergar instal·lacions.



QUIN ÉS EL 
PAPER DEL CPS I 

LES CCTT?

 Vetlar perquè aquest procés es duga a terme de forma correcta.

 Sol·licitar al COR informació al respecte.

 Animar als veïns i veïnes dels diferents municipis a participar de forma activa
en el procés (presencial a les CC.TT. o a través de la web, una vegada estiga
activa la plataforma de consulta).

 Ser canal de transmissió als possibles Ajuntaments interessats en albergar
alguna instal·lació.



Gràcies per la 
vostra implicació


