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INFORME SOBRE LES ENTREVISTES I GRUPS DE TREBALL REALITZATS 

DINS DEL PLA DE PARTICIPACIÓ ADSCRIT A L’ADAPTACIÓ DEL 

PROJECTE DE GESTIÓ DEL CONSORCI DE RESIDUS V5 – COR 

 

Pla de participació 

El Pla de participació i consulta a la societat civil dut a terme en el marc de l’adaptació 

del projecte de gestió, va ser dissenyat de manera que es puguera donar resposta a 

dues realitats molt evidents a l’àmbit de gestió del COR. Per un lloc, el distint estat de 

maduresa, pel que fa als plantejaments i discussió, que en el moment de definició del 

pla existia sobre la gestió de les diferents fraccions del residu domèstic a aquest àmbit 

territorial. Per altra banda, el pes específic que tenen les solucions parcials sobre la 

solució global, és a dir, el Consorci considera que no totes les fraccions tinguen la 

mateixa rellevància pel que fa a l’estratègia i prioritat en la gestió. 

A més, pel que respecta als biorresidus existia ja 

en el Consorci, una reflexió i un consens entorn a la implantació territorial de les diferents 

propostes de gestió d’aquesta fracció. 

Una situació similar presentava la xarxa consorciada d’ecoparcs fixes i mòbils. Aquesta 

estructura establerta per a facilitar l’adequada gestió de determinats tipus de residus 

que es generen a l’àmbit domèstic, ve siguent àmpliament implantada, testejada i 

validada per la ciutadania, facilitant i maximitzant la seua accessibilitat des de l’any 2018 

amb la posada en marxa dels ecoparcs mòbils. 

La divisió dels treballs d’adaptació del projecte de gestió en quatre línies diferenciades1, 

permeteren dibuixar un escenari de diàleg i concertació atenent a dos aspectes: 

metodologia i àmbits de participació. Ambdós, tant la metodologia com els àmbits per a 

 
1 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.  

Segons els informes de caracterització de 

residus elaborats per l’assistència tècnica 

del COR per a l’any 2018, els percentatges 

de fracció orgànica en la bossa gris 

superen el 50% del volum de contingut, 

percentatge lleugerament superior a la 

mitjana nacional i autonòmica (47,8% i 

41%, respectivament).  

És per això, que el COR considerava que 

el tractament i valorització d’esta fracció 

hauria de cobrar especial importància com 

a conseqüència de les grans quantitats 

que es generen en la mateixa, i pel fet de 

que el tractament diferenciat de la fracció 

orgànica facilita i millora el posterior 

tractament de la resta de fraccions. 



 
 

2 
 

la participació, serien diferents en cadascuna de les línies de treball donat que aquestes 

recullen processos de molt diversa natura, i en conseqüència, exigirien una metodologia 

diversa i adaptada, i uns escenaris de discussió i consens diferents. 

Així doncs, pel que respecta a la metodologia, s’establiren dos “espais de participació”. 

En el primer d’ells, pròpiament participatiu, es varen fer emprar diferents ferramentes 

metodològiques per a recopilar la informació qualitativa i quantitativa necessària: 

entrevistes apreciatives2 i focus group3. Una tercera ferramenta, que en breu serà 

habilitada, és la plataforma web PARTICIPACOR. 

 

De forma paral·lela, es va desenvolupar el segon espai de participació, amb la finalitat 

d’informar i contrastar totes les passes que anaven donant-se en el marc del procés 

d’adaptació del projecte de gestió. 

Totes les intervencions es van realitzar des d’un punt de vista apreciatiu, és a dir, totes 

les qüestions varen ser abordades des d’un punt de vista possibilista i constructiu. La 

forma tradicional d’abordar els canvis sol basar-se en la identificació del problema, 

anàlisi de la causa i proposta de solució. No obstant això, posar l’èmfasi en el problema, 

suposa en la majoria de casos, obtenir-ne de més. Si per contra, focalitzem el diàleg en 

les coses bones i que millor sabem fer, comencem a construir d’una forma compartida 

més proactiva. Per aquest motiu, que les metodologies apreciatives emprades en el 

procés participatiu, sempre utilitzaren un enfocament positiu tractant de fer una lectura 

positiva i possibilista de la realitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Es tracta d'una de les metodologies apreciatives més reconegudes. Les entrevistes apreciatives es basen, d'una banda, 
en la formulació de preguntes que faciliten iniciar un nou diàleg basat en una voluntat afirmativa i constructiva, és a dir, 
s'utilitzen preguntes que ajuden a reconèixer el valor de les coses que s'han fet bé. D'altra banda, es basa en la prospecció 
d'escenaris futurs, com més positius i il·lusionants, millor. 
3 Es tracta d'una tècnica qualitativa d'investigació per a grups reduïts. El focus group no persegueix la representativitat ni 
arribar a conclusions generalitzades sinó que, per contra, cerca aconseguir una major profunditat sobre l'aspecte concret 
objecte d'estudi. Dos punts que s'han de contemplar per a assegurar la viabilitat de la metodologia és la definició del 
públic objectiu, i la identificació de la informació que s’espera (objectiu de la investigació). 

METODOLOGIA

ESPAI DE PARTICIPACIÓ 1

Entrevistes 
apreciatives

Focus group Web

ESP. PAR. 2

Contrast 

Validació

 

Pel que respecta als àmbits de participació, 

s’identificaren per al procés quatre esferes 

diferents: 
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En conseqüència, i tenint en compte els factors: línies de treball, grau de maduresa en 

la reflexió i definició dels objectius a assolir per a les diferents fraccions, metodologia 

participativa, i àmbits de participació, es va obtenir la següent matriu, en la que de forma 

resumida, es pot observar l’abast del pla de participació i consulta ciutadana: 

  

Espai participació I 
PARTICIPACIÓ 

Espai participació II 
CONTRAST 

Ciutadania 
Actors clau / 

Experts 

COR / 
Comissió 
Tècnica 

Consell de Participació 
Social 

 
Comissions Territorials 

ECOPARCS Web   

BIORRESIDUS Web Entrevista Apre.  

RESIDUS 
ESPECÍFICS I 

FRACCIÓ RESTA 

 Entrevista Apre. Focus group 

ELIMINACIÓ   Focus group 

 

Sessions de treball dutes a terme: entrevistes i focus group 

L’objectiu de les entrevistes i dels grups de treball desenvolupats era el d’obtenir una 

visió generalitzada de les premisses fonamentals sobre les quals hauria de basar-se el 

nou projecte de gestió del COR. 

És per això, que el grup d’actors i experts convidats a participar en el procés ha estat 

divers. Era necessari comptar amb persones vinculades directament amb l’activitat 

diària del COR, però també d’altres que tenen una vinculació indirecta, així com 

professionals d’altres sectors i d’altres territoris, amb la finalitat de poder aportar una 

visió més àmplia i enriquidora.  

La selecció de les persones o col·lectius pretenia recollir els següents aspectes: 

· Visió i projecció de futur del Consorci. 

· Informació sobre els desenvolupaments normatius i tendències que puguen 

alinear-se amb el nou projecte de gestió i futures projeccions del COR. 

· Experiència en la implementació de nous models de gestió de residus. 

· Visió integral del territori que constitueix l’àrea de gestió del COR. 

· Informació pràctica sobre qüestions relatives a la gestió de residus des del punt 

de vista de la percepció ciutadana. 

· Bones pràctiques sobre la gestió de residus en altres territoris i comunitats 

autònomes. 

De forma concreta, i en referència a cadascuna de les línies en les que s’havien 

establerts els treballs d’adaptació del projecte de gestió, es pretenia obtenir la següent 

informació: 

· Variables de disseny que seran incorporades a la matriu de decisió per a l’elecció 

d’ubicacions possibles de les instal·lacions de valorització dels biorresidus. 
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· Aproximació de les característiques que haurien de tenir les instal·lacions de 

tractament de la fracció resta en funció de les projeccions que es realitzen amb 

les altres fraccions. 

· Tipologia de residus procedents d’ecoparcs que pugueren ser susceptible de ser 

recuperats, tractats i valoritzats en l’àmbit territorial del COR. 

· Aproximació a de les característiques que haurien de tenir les instal·lacions 

d’eliminació. 

Cal tenir en compte, que per a la línia de la xarxa consorciada d’ecoparcs, el pla de 

participació pretenia l’obtenció de variables de perfeccionament del serve de la xarxa ja 

existent i de coneixement del grau de satisfacció. És per això, que aquesta línia no ha 

sigut treballada a les entrevistes i sessions grupals, i per tant, s’avaluarà únicament a 

través del qüestionari online a través de la web PARTICIPACOR. 

Les diferents entrevistes i dinàmiques grupals han tingut lloc entre els mesos de gener i 

abril de 2020. Degut a la declaració de l’estat d’alarma al territori nacional per la COVID-

19 el passat 14 de març, les darreres entrevistes s’han dut a terme mitjançant 

videoconferència. A més, degut a la mateixa declaració d’estat d’alarma, no ha pogut 

ser realitzat el focus group previst per a la Comissió Tècnica. Aquesta sessió, ha estat 

substituïda per entrevistes a determinats membres de la mateixa. 

Totes i tots els participants van ser convocats mitjançant una invitació formal a través de 

correu electrònic. 

PARTICIPANTS EN LES DIFERENTS SESSIONS DE TREBALL DATA 

Roger Cerdà, President del COR. 04/02/2020 

Joan Piquer, Director General de Qualitat i Educació Ambiental de 
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica. 

06/02/2020 

Juanjo Mayans, Responsable de la Secció d’Aigua i Residus del 
Servei de Medi Ambient de la Diputació de València. 

17/01/2020 

Javier Segura y Rafael Roldán, Assistència Tècnica del COR i 
membres de la Comissió Tècnica. 

01/04/2020 

Sergi Pérez, Gerent del COR durant els anys 2016-2019. 17/01/2020 

Representants de municipis que a l’àrea de gestió del COR han 
posat en nous models de gestió de residus a escala local: 

· Joan Risueño, Ajuntament de Bocairent (tècnic). 

· Juan Salvador Miralles, Ajuntament de Carrícola (alcalde). 

· Julio Biosca, Ajuntament Fontanars dels Alforins (alcalde). 

· José Vicente Anaya, Ajuntament d’Ayora (alcalde). 

· Susana Navarro, Ajuntament de Bellús (alcaldessa). 

07/02/2020 
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PARTICIPANTS EN LES DIFERENTS SESSIONS DE TREBALL DATA 

Associacions i col·lectius representants de la societat civil de les 
cinc comarques de l’àrea de gestió: 

· 2 representants de l’Agenda 21 Local d’Oliva. 

· 1 represenant del consell de la Joventut de Xàtiva. 

· 2 representants de la Federació d’Associacions 
d’Empresaris de la Safor - FAES Safor. 

· 2 representants de la Plataforma del fem de la Vall 
d’Albaida. 

· 1 representant de  Confederació Empresarial de la Vall 
d'Albaida - COEVAL. 

· 1 representant de la Asociación Lucha contra incendios de 
Ayora y la Valle. 

10/03/2020 

Raúl Moral, Catedràtic de Universitat Miguel Hernández d’Elx i 
membre de la Comissió Tècnica. 

25/03/2020 

Miquel Gomis, Enginyer de l’Ajuntament d’Oliva i membre de la 
Comissió Tècnica. 

08/04/2020 

María Vicente, Ecologistas en Acción País Valencià. 25/03/2020 

Carlos Arribas, Ecologistas en Acción País Valencià. 31/03/2020 

Artemi Cerdà, Catedràtic de la Universitat de València. 06/04/2020 

Ramón Plana, Plataforma Zero Waste Europe. 03/04/2020 

 

Les entrevistes seguiren una estructura pautada, on primerament, es realitzava una 

xicoteta introducció i contextualització sobre en quin punt es trobava el Consorci, les 

necessitats i obligacions d’adaptar el seu pla de gestió al nou Pla Integral de Residus de 

la Comunitat Valenciana (PIRCVA 2019-2022), l’estructura dissenyada per abordar els 

treballs tècnics d’adaptació del projecte de gestió, i l’estructura del pla de participació 

dissenyat per a acompanyar aquests treballs tècnics. 

En funció de la tipologia d’actor/s i del coneixement previ que disposaven del COR i dels 

treballs d’adaptació del projecte de gestió, la contextualització assolia un major o menor 

grau de detall. Aquesta contextualització, també va ser preparada en un document digital 

que va ser remés a aquelles persones que disposaven d’un menor coneixement sobre 

el context i els reptes als que s’enfronta actualment el COR. 

Per al desenvolupament de les sessions, tant entrevistes individuals com sessions 

grupals, es plantejaren un total de cinc qüestions/debats, que anaren formulant-se de 

forma progressiva, i el suficientment amables perquè tots els participants pogueren 

aportar el seu punt de vista, independentment, del nivell de vinculació al COR. Com es 

veurà a continuació, es tractava de qüestions àmplies que els participants anaven 

alimentant, i que podien anar sent conduïdes i acoblades en funció de l’entrevistat o dels 

col·lectius objectius. 
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1. Quines haurien de ser les variables sobre les que pivotar els nous models de 

gestió de residus? 

2. Com hauria d’implementar el principi de prevenció el nou projecte de gestió del 

COR? 

3. Quin esquema tindria l’imaginari desitjat d’infraestructures de gestió de residus 

al territori COR? 

4. Protagonisme en la gestió dels residus que han de tenir els Ajuntaments vs 

Consorci. Alguna de les parts hauria d’assumir més atribucions i competències, 

o delegar-ne més? 

5. Autosuficiència en la gestió. El COR hauria de ser autònom en la gestió de 

determinades fraccions o de totes? 

Resultats de les entrevistes i sessions grupals 

A continuació es detallaran les principals aportacions realitzades pels participants per a 

cadascuna de les qüestions plantejades. 

❖ Variables sobre les que pivotar els nous models de gestió de residus. 

Quasi la totalitat dels entrevistats han coincidit en que les principals variables que 

haurien d’estar en la base dels nous models de gestió de residus, i en concret, del nou 

model de gestió que hauria de desenvolupar el COR, són les següents: 

· La prevenció. 

· La correcta separació en origen de les diferents fraccions dels residus domèstics. 

· La priorització en la correcta separació i posterior valorització de la fracció 

orgànica. 

· La territorialitat: analitzar amb detall els patrons de comportament de consum i 

generació de residus, per tal de caracteritzar de manera correcta la tipologia de 

residus generada i adequar les actuacions a implementar a la realitat territorial. 

Altres assumptes i principis en els que varen incidir bona part dels participants com a 

elements fonamentals dels nous models de gestió han estat: 

· La descentralització. 

· La proximitat i autosuficiència. 

· La participació, la formació i la informació, com a ferramentes clau per a que el 

nou model siga consensuat i compartit pels actors d’un territori, i donar garantia 

d’èxit a la seua implementació. 

· L’economia circular.  

· El pagament per generació i l’aplicació del principi de “qui contamina, paga”. 
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Altres variables que formularen els actors i experts convidats que són rellevants per al 

desenvolupament dels nous models de gestió foren les següents:  

· El foment d’economies locals. 

· La gestió solidària i equitativa entre les comarques o territoris. 

· La priorització i maximització del principi de jerarquia en la gestió de residus. 

· El consens polític i social. 

· La previsió d’esdeveniments extraordinaris com la COVID-19. 

· L’aplicació de les millors tècniques disponibles. 

· La implicació dels grans productors de residus. 

❖ Implementació del principi de prevenció en el projecte de gestió. 

Pel que respecta a la implementació del principi de prevenció en el nou projecte de 

gestió del COR, tots participants coincidiren en dos premisses fonamentals: 

· D’una banda, el foment de l’Educació Ambiental, i treballar de forma correcta la 

informació, la comunicació, la formació i la sensibilització, tant pel que fa a la 

ciutadania, com a les administracions locals. 

· D’altra banda, la necessitat de continuar fomentant la valorització de la fracció 

orgànica in situ (en proximitat) a través del compostatge domèstic, comunitari i 

l’agrocompostatge, en tots els municipis de l’àmbit de gestió. 

Altres punts claus referenciats per gran part dels entrevistats i dels assistents a les 

sessions de treball conjuntes varen ser: 

· La importància de desenvolupar l’Estratègia de Malbaratament Alimentari. 

· La necessitat de detectar els diferents patrons de consum per abordar 

estratègies concretes. 

A més, malgrat sent conscients que escapen a les competències directes del COR, 

molts dels participants apuntaren a la necessitat de fomentar l’ecodisseny i treballar 

sobre els models de producció, de manera que es reduïsca en origen el volum de residus 

generats, per exemple treballant per aplicar la limitació del percentatge d’embalatge per 

pes de producte. 

Altres actuacions en matèria de prevenció apuntades han estat la importància de donar 

continuïtat al programa de compostatge escolar Compostaescola, l’elaboració de Plans 

locals de prevenció de residus, i la necessitat d’implicar als sectors socials estratègics. 

❖ Imaginari d’infraestructures de gestió de residus a l’àmbit territorial del COR. 

Les respostes obtingudes per a aquesta qüestió han estat diverses. Alguns participants 

han pogut realitzar unes aportacions amb un elevat grau de detall, i d’altres han 

traslladat a grans trets les qüestions bàsiques a considerar a l’hora de determinar 

l’esquema de distribució d’infraestructures de tractament, valorització i eliminació dels 
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residus domèstics a l’àrea de gestió del COR. No obstant això, s’ha produït una 

convergència entorn a dos aspectes clau, on han coincidit quasi la totalitat dels 

participants: 

· Pel que fa als biorresidus, aconseguir la construcció de quatre plantes que amb 

les característiques i la distribució plantejada i consensuada a l’Estratègia de 

Biorresidus del COR. 

· Pel que fa al dimensionament de les infraestructures de tractament de la fracció 

resta, realitzar una planificació a mitjà i llarg termini per tal de dimensionar-les 

una vegada s’haja treballat de forma correcta i prioritària la prevenció, la gestió 

dels biorresidus, i el correcte funcionament del servei prestat pel ecoparcs. 

A continuació, s’enumeren de manera detallada les principals aportacions realitzades 

vinculades a l’estructura desitjada d’infraestructures de gestió de residus: 

· Dissenyar, al projecte de gestió, un imaginari de plantes que permeta complir 

amb els principis de prevenció, proximitat i autosuficiència; pròxim als centres de 

gravetat de generació de residus, que permeta minimitzar la distància i el 

transport, i que puga acostar-se a l’autosuficiència comarcal.  

· Pel que fa al tractament de la fracció resta, s’apunta la possibilitat de disposar 

d’una o dues plantes a les comarques més centrals (La Costera i La Vall 

d’Albaida), tenint sempre en compte les particularitats de La Safor. En el cas de 

d’optar per dues instal·lacions, es podria valorar la idoneïtat de disposar de dues 

plantes similars, una a La Safor i l’altra a la zona de La Costera-Vall d’Albaida, 

considerant a l’hora d’escollir les ubicacions, la possibilitat d’evitar la 

transferència dels residus. 

· Pel que respecta a les infraestructures d’eliminació, es planteja la construcció 

d’un abocador associat a una instal·lació de fracció resta, i un abocador per a 

RCDs4. No obstant això, altres aportacions consideren una opció més estratègica 

per facilitar les ubicacions de les diferents infraestructures: desvincular la 

instal·lació de tractament de la d’eliminació.  

· Dimensionar aquestes infraestructures d’eliminació, tenint en compte les 

directrius europees que determinen que al 2035 sols un 10% del residu domèstic 

podrà acabar en abocador, però considerant les capacitats ja compromeses amb 

altres consorcis. 

· Evitar que les infraestructures de tractament de biorresidus i les de tractament 

de la fracció resta compartisquen instal·lacions, però sí podria valorar-se el fet 

d’estar disposades de forma contigua. 

· Possibilitar la construcció de plantes de tractament dels biorresidus de xicoteta 

escala, de fàcil gestió, i de cost reduït. D’aquesta manera, es redueixen els 

costos associats al transport de la (FORS5), i es permet valoritzar-la en proximitat 

 
4 Residus de Construcció i Demolició 

5 Fracció Orgànica de Recollida Separada 
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afavorint la reducció de freqüència de recollida de residus, el contacte amb la 

ciutadania propiciant així la sensibilització, i el foment l’ocupació local 

❖ Ajuntaments i Consorci. 

Malgrat a primera vista la pregunta pot semblar un poc complexa i difusa, el que es 

pretenia obrir un debat sobre el paper clau que han de jugar ambdós entitats, 

Ajuntaments i Consorci, per tal de facilitar la posada en marxa en el territori els nous 

models de gestió de residus i assegurar l’èxit dels mateixos.  

En aquest sentit, i tenint en compte l’amplitud de la pregunta, la majoria dels participants 

va coincidir en el fet de que el paper del COR ha de ser el d’actuar com a facilitador, 

impulsor, dinamitzador i coordinador de la implementació de les noves polítiques de 

gestió de residus als municipis, i fomentar la implicació de les entitats locals.  

Així, molts ressaltaven la necessitat de que el COR havia de millorar i reforçar la 

interlocució amb els Ajuntaments, i fer-la més operativa, a través de la Gerència, el 

President i els tècnics. Apuntaven, a més, que d’aquesta manera el COR podria garantir 

les condicions d’igualtat perquè tots els municipis disposaren de la màxima informació 

per poder sol·licitar i ser beneficiaris d’algun dels serveis i programes del Consorcio. 

Un segon debat, que va ser redundant a l’abordar aquesta qüestió, es va desenvolupar 

al voltant de la competència en la recollida dels residus domèstics i assimilables. Malgrat 

sent conscients del repte que a hores d’ara suposaria que el COR s’encarregara de la 

recollida dels residus, i considerant l’aportació d’algun participant que reflexava el fet de 

que assumir aquesta competència podria suposar una dificultat afegida per assolir els 

propis objectius del Consorci, molts dels entrevistats apuntaven a la possibilitat de que 

aquest realitzara en futur una gestió integral dels residus, assumint la recollida dels 

mateixos de manera que s’optimitzaren costos, es millorara la separació i recollida en 

origen, i es facilitara el posterior tractament.  

La major part dels participants, conscient de la dificultat que suposaria que el COR 

assumira aquesta competència, apuntaven que l’actual diversitat de models de recollida 

i els contractes plurianuals del servei existents als diferents municipis, pot suposar un 

impediment per a la correcta separació en origen, la recollida, i en conseqüència, 

dificultar el posterior tractament i valorització. És per això, que consideraven que el COR 

havia d’implicar-se més en la separació en origen i recollida, i establir unes pautes base 

i patrons que facilitaren la posada en marxa de nous models de recollida que permeteren 

millorar el posterior tractament. 

En aquest sentit, ressaltaven la importància dels plans locals de gestió de residus 

emparats per l’article 14 del nou PIRCVA. Consideraven que aquests han de ser un 

nexe d’unió fonamental entre les entitats locals i el Consorci, de manera que es puguen 

entrellaçar els objectius de recollida en origen i el correcte desenvolupament del projecte 

de gestió del COR. Concretaven que el fet de que la recollida suposa el primer pas que 

determina, en gran part, totes les pautes posteriors de gestió, els plans locals hauran 

d’estar estretament vinculats al projecte de gestió del Consorci, per tal d’assolir els 

objectius marcats per les diferents normatives. 

Altres aportacions realitzades en el marc d’aquesta pregunta, i que aborden diverses 

temàtiques rellevants en la relació municipis-consorci, són els següents: 
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· El COR hauria de recolzar als Ajuntaments a implementar les mesures fiscals 

derivades de la transposició del paquet de Directives Europees d’Economia 

Circular.  

· El COR hauria de donar continuïtat i suport al Consell de Participació Ciutadana, 

com a òrgan que estableixca un canal de comunicació bi-direccional real entre 

la ciutadania i el Consorci, i per tant, entre els territoris. En aquest sentit, caldria 

reforçar l’activitat de les Comissions Territorials, de manera que actuen com a 

canals d’informació dels avanços del Consorci, i els serveis i iniciatives que 

poden facilitar als Ajuntaments. 

· Resulta fonamenta despolititzar la gestió dels residus, perquè les entitats locals 

i els consorcis, treballen amb un objectiu comú. 

· El COR hauria d’assegurar la continuïtat als projectes piloto en els municipis 

menuts, ja que molts dels recursos humans que els municipis posen al servei 

d’aquests depenen de programes d’ocupació temporal.  

· Treballar conjuntament, Ajuntaments i Consorci, per professionalitzar la gestió 

dels biorresidus a escala local (recollida i posterior tractament en proximitat). 

· Establir un pla de formació i facilitació de ferramentes d’educació ambiental per 

als treballadors i treballadores dels ecoparcs fixes i mòbils, en tant que són el 

principal contacte directe del COR amb la ciutadania. Seria fonamental una bona 

formació per tal d’apropar el COR a tota la ciutadania i una oportunitat de millora 

de la seua imatge, a l’hora que milloraria el servei i tracte cap als usuaris. 

❖ Autonomia en la gestió de les diferents fraccions. 

La darrera qüestió plantejada va estar relacionada en la possibilitat de que a l’àmbit de 

gestió del COR es recuperaren, valoritzaren i tractaren altres tipus de fraccions del 

residu domèstic que queden recollides a través de la xarxa consorciada d’ecoparcs. 

Respecte al mateix, una gran majoria apuntaren a la necessitat de realitzar un estudi de 

viabilitat i explorar diferents opcions i fórmules existents que podrien adequar-se a 

l’àmbit territorial del COR. 

A més, molts mencionaren l’oportunitat que suposaria vincular la gestió d’altra tipologia 

de fraccions a la creació de llocs de treball i foment de les economies locals. Fins i tot, 

feren menció a la possibilitat de fomentar models d’economia social per a la recuperació 

de determinades fraccions. 

Malgrat alguns proposaren que el COR hauria de tenir sobirania completa en la gestió 

de residus, i d’altres que aquesta qüestió hauria d’abordar-se en un altre moment i en 

un altre plànol, i que caldria fer un anàlisi social, ambiental i econòmic en profunditat, 

molts coincidiren en la proposta d’algunes fraccions a tractar a l’àmbit de gestió: 

voluminosos, RCDs, RAEEs6, joguines, bicis, i tèxtils. 

 

 
6 Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics. 
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❖ Altres aportacions a considerar. 

Per últim, caldria indicar aquelles aportacions realitzades pels participants durant les 

diferents converses mantingudes, que no quedarien incloses estrictament dins de les 

qüestions abordades en anterioritat: 

· S’hauria de facilitar més informació, quantitativa i qualitativa, sobre la traçabilitat 

de la gestió de totes les fraccions: més informació, més transparència i major 

visualització d’experiències d’èxit en la posada en marxa de nous models de 

gestió de residus. Caldria, també, visualitzar els costos i sobrecostos d’una mala 

separació en origen o una mala gestió posterior.  

· Els models de gestió descentralitzats, permeten una gestió pròxima a la 

ciutadania, la qual cosa facilita la presa de consciència i la visibilització de 

l’impacte que generen el nostres patrons de consum i la no correcta separació 

en origen dels residus. 

· Desvincular la mala percepció que té la ciutadania sobre els residus començant 

pel manteniment en bon estat de les illes de contenidors de recollida domiciliaria. 

Transmetre un missatge positiu, cuidar els espais, i facilitar informació sobre la 

seua gestió amb panells informatius. 

· Treballar per tal de revertir l’actual de conveni amb els SCRAPS7, perquè els 

municipis tinguen els ingressos pertinents. 

Conclusions 

Totes les aportacions anteriorment exposades, així com els resultats de les enquestes 

online, hauran de ser presentats al Consell de Participació Social. No obstant això, els 

informes corresponents quedaran disponibles en format digital a la web 

PARTICIPACOR, una vegada esta siga habilitada. 

Com a conclusions fonamentals d’aquesta fase del procés participatiu vinculat a 

l’adaptació del projecte de gestió del COR es podrien ressaltar les que a continuació es 

llisten. Malgrat totes elles poden impregnar, d’una manera o una altra, el nou projecte 

de gestió, en trobem d’algunes que el COR podria potenciar per continuar treballant en 

la consecució dels seus objectius: 

• Les principals aportacions recolzen el camí seguit pel COR en els darrers anys: 

descentralització, territorialitat, proximitat, i priorització en la gestió de la gestió 

dels biorresidus. 

• La prevenció ha d’estar en el centre de les actuacions a desenvolupar en el 

projecte de gestió. 

• Resulta fonamental que el COR i els municipis treballen conjuntament per tal 

d’optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions com a element clau 

per a la millora de la posterior valorització i tractament. 

 
7 Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor. 
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• El COR ha de continuar sent l’impulsor i coordinador de la posada en marxa de 

nous models de gestió de residus en els municipis de la seua àrea de gestió. Ha 

de fomentar la implicació de les entitats locals facilitant-los una major informació 

i  aconseguint tenir una comunicació més fluida. 

• L’educació ambiental, la participació, la formació i la informació, han de ser les 

ferramentes a desplegar per tal de que el nou model siga consensuat i compartit 

per tots els actors del territori. S’ha de continuar treballant per millorar la 

transparència de les dades de residus, i la traçabilitat de les determinades 

fraccions. 

• La valorització in situ dels biorresidus resulta ser un mecanisme de prevenció, 

que potencia la reducció del transport i de les emissions de GEH8 associades, 

potencia l’aplicació de mecanismes d’economia circular, i que pot fer-se emprar 

com a instrument de sensibilització i conscienciació mediambiental. És per això, 

que el COR ha de continuar impulsant els programes de compostatge domèstic, 

comunitari i escolar. 

• Queda novament reafirmat que l’escenari per a la gestió de la fracció orgànica 

ha de ser l’esquema plantejat a l’Estratègia de Biorresidus del COR. 

• El projecte de gestió ha de contemplar un esquema de plantes que s’ajuste al 

compliment del principis de prevenció, proximitat i autosuficiència; i que siga 

pròxim als centres de gravetat de generació de residus. En aquest sentit, caldrà 

realitzar una planificació a mitjà i llarg termini, una vegada es definisquen les 

línies de prevenció, s’assegure la correcta gestió dels biorresidus i s’optimitze el 

servei d’ecoparcs. 

• Caldria fer un estudi en detall, per valorar la viabilitat i les diferents opcions per 

tal de recuperar i tractar, a l’àmbit de gestió del COR, determinades fraccions 

procedents d’ecoparcs, i a l’hora, veure com aquestes accions podrien repercutir 

en el foment de les economies locals i en la posada en marxa de fórmules 

d’economia social. 

 
8 Gasos d’Efecte Hivernacle. 


