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Ajuntament de Simat de la Valldigna
Edicte de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre aprovació modificació del Pla de Gestió de Residus Domèstics i Assimi-
lats.

EDICTE
El Ple de la Corporació de Simat de la Valldigna, en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2022, acordà la modificació del Pla de gestió 
de residus domèstics i assimilats de Simat de la Valldigna.
La qual cosa s’exposa al públic, durant un termini de trenta dies, a efectes de reclamacions de conformitat amb el que disposa l’article 49 de 
la Llei Reguladora de les bases del Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril, entenent-se definitivament aprovada l’ordenança en el cas de no 
formular-se reclamació alguna.
Simat de la Valldigna, a 13 de desembre de 2022.—L’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

El desenvolupament del present Pla complix amb allò establert a la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per 

la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en 

matèria de medi ambient i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació 

ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

En aquest sentit, el Procés de Participació Pública constitueix la base sobre la qual es fonamenta 

l’elaboració dels treballs del Pla Local de Gestió de Residus del Terme Municipal de Simat de la 

Valldigna, ja que tots els seus apartats han de ser tractats a través de la intervenció social. 

D’aquesta manera, s’ha elaborat un Pla de Participació Pública que integra tots els procediments i les 

actuacions necessàries en aquest àmbit del desenvolupament del Pla, estructurant les eines emprades 

per a la integració obtinguda en el procés d’elaboració dels documents. 
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2.- OBJECTIUS 

El Pla de Participació Pública constitueix un document que estructura el procés d’intervenció 

ciutadana, definint les característiques de la informació recopilada i el seu tractament, condicionant 

així la redacció de totes les estructures principals del Pla i recopilant la visió detallada i global dels 

diferents àmbits des del punt de vista social. 

Els objectius principals del present Pla son: 

- Informar sobre el procés d’elaboració i els continguts de la planificació. 

- Analitzar els àmbits socials d’especial interès i focalitzar les actuacions sobre els sectors de major 

incidència, permetent la seua participació activa en el procés. 

- Fomentar la participació ciutadana en l’elaboració dels documents definitius. 

- Integrar els resultats de la participació a la planificació. 

 

3.- DESCRIPCIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de 

la Comunitat Valenciana (PIRCVA), estableix l’obligació de la redacció de plans locals de gestió de 

residus domèstics i assimilables per als municipis de menys de 10.000 habitants, abans de l’1 de 

setembre de 2021. 

Seguint les pautes establertes al PIRCVA, aquest pla procedeix en primer lloc a l’anàlisi dels 

rendiments de la recollida selectiva actual, valorant-ne els resultats en comparació dels objectius 

quantitatius i qualitatius establerts per la normativa. 

Posteriorment, proposa i valora accions encaminades a la millora dels resultats obtinguts a la recollida 

selectiva, avaluant, a més, tres possibles escenaris, corresponents als sistemes de recollida porta a 

porta, càrrega pel darrere i càrrega lateral.  

Finalment, i en funció de les diferents variables recopilades, estableix la implantació d’un model de 

gestió per al municipi, avaluant-ne el procés d’implantació i els costos finals. 

 

4.- ALCANÇ DE LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA. 

Abans de plantejar l’estratègia a seguir per conformar el Procés de Participació Pública cal, en primer 

lloc, analitzar quina és la població a la qual afectarà la planificació, per posteriorment identificar els 
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principals Actors que hi poden participar, els quals constitueixen una representació de l’àmbit 

poblacional en estudi. 

Per això, s’han analitzat les estructures disponibles i s’ha establert quines d’aquestes entitats han de 

tenir més pes en la intervenció de la definició del Pla. 

Un cop analitzats els Actors i la seua importància, s’han estructurat les diferents eines, amb les quals 

es pretén obtenir el millor mitjà per facilitar la comunicació entre els Actors implicats i l’equip 

redactor. 

 

4.1 Actors implicats. 

El Decret 55/2019, estableix que els PLGRDA hauran de ser elaborats de manera coordinada amb els 

consorcis de residus, la GVA i la Diputació corresponent. 

Però a l’hora de redactar els plans intervenen molts més actors que cal considerar perquè el Pla 

resultant sigui una eina útil, compartida i consensuada: 

 

Figura  1. Actors implicats en l’ elaboració dels PLGRDA. 

 

La comunicació entre els diferents actors exposats es duu a terme de manera fluida i eficaç. 

Les institucions públiques implicades són: 

- Diputació de València. 

- Consorci Ribera i Valldigna. 

- Generalitat Valenciana. 
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- Mancomunitat de la Valldigna. 

- Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

  

 

5.- FASES DE LA PLANIFICACIÓ. 

Segons la Llei 10/2000 de Residus de la Comunitat Valenciana, els plans locals s’aprovaran conforme 

al procediment establert a la normativa de règim local per a l’aprovació de les ordenances municipals. 

En aquest cas, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (d’ara endavant LPACAP) incorpora un nou Títol VI relatiu a l’exercici 

de la potestat normativa. 

D’aquesta manera, en el desenvolupament del pla se succeiran les fases següents: 

 
Figura  2. Fases de la planificació. Font. Elaboració pròpia. 

 

És necessari advertir, en aquest punt, que com en el desenvolupament de qualsevol planificació o 

projecte tècnic, les tres fases es superposen entre elles en el temps. De manera que, mentre es produeix 

la recopilació de la informació, comença la planificació del procés participatiu i mentre s’elaboren els 

diferents documents que constitueixen el PLGRDA, es continua amb la recopilació de la informació i 

es desenvolupa el procés participatiu. 

A continuació, s’exposen breument els treballs a executar a cadascuna de les fases: 
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5.1 Recopilació de la informació. 

En aquesta fase s’inicien els treballs, recopilant la informació necessària dels diferents actors 

identificats al capítol anterior. 

De la mateixa manera, es recopila la informació existent dels municipis i el seu entorn, a partir de fonts 

fidedignes o de treball de camp. 

5.2 Procés participatiu. 

El procés participatiu es pot dividir en tres fases: 

- Informació-formació. 

- Participació-deliberació. 

- Retorn de la informació. 

El desenvolupament d’aquestes tres fases es superposa, de manera que el traspàs d’informació i 

formació de les persones participants té lloc de manera continuada, així com la participació i el retorn 

de la informació, ja que el procés participatiu acompanya en tot moment el procés de planificació, 

establint un transvasament d’informació entre l’equip redactor i les persones participants. 

 

5.3 Elaboració del PLGRDA. 

A continuació, s’exposen els diferents elements que constitueixen el Pla: 

- Memòria. 

          • Memòria informativa. 

          • Memòria justificativa. 

          • Memòria econòmica. 

- Document de síntesi. 

- Guia Pràctica sobre Residus. 

- Pla de Participació Pública. 

La redacció dels diferents documents descrits requereix la informació recopilada en les fases anteriors.  

 

6.- METODOLOGIA. 

La situació actual, relativa a la pandèmia, condiciona enormement el procés i la metodologia de 

participació. 
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5.1 Recopilació de la informació. 

En aquesta fase s’inicien els treballs, recopilant la informació necessària dels diferents actors 

identificats al capítol anterior. 

De la mateixa manera, es recopila la informació existent dels municipis i el seu entorn, a partir de fonts 

fidedignes o de treball de camp. 

5.2 Procés participatiu. 

El procés participatiu es pot dividir en tres fases: 

- Informació-formació. 

- Participació-deliberació. 

- Retorn de la informació. 

El desenvolupament d’aquestes tres fases es superposa, de manera que el traspàs d’informació i 

formació de les persones participants té lloc de manera continuada, així com la participació i el retorn 

de la informació, ja que el procés participatiu acompanya en tot moment el procés de planificació, 

establint un transvasament d’informació entre l’equip redactor i les persones participants. 

 

5.3 Elaboració del PLGRDA. 

A continuació, s’exposen els diferents elements que constitueixen el Pla: 

- Memòria. 

          • Memòria informativa. 

          • Memòria justificativa. 

          • Memòria econòmica. 

- Document de síntesi. 

- Guia Pràctica sobre Residus. 

- Pla de Participació Pública. 

La redacció dels diferents documents descrits requereix la informació recopilada en les fases anteriors.  

 

6.- METODOLOGIA. 

La situació actual, relativa a la pandèmia, condiciona enormement el procés i la metodologia de 

participació. 
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Els procediments telemàtics constitueixen, així, el gruix del procediment. 

Respecte al procediment de treball per al desenvolupament de la Participació Pública, aquest ve 

condicionat tant per les Fases descrites en el procediment anterior, com pels Actors que hi estan 

implicats. D’aquesta manera es poden classificar les accions següents: 

6.1 Institucions públiques. 

La comunicació amb les institucions públiques es duu a terme de forma telefònica o telemàtica, 

requerint la informació necessària als diferents actors esmentats. 

A més, s’ha preparat una petita enquesta destinada a la regidoria de medi ambient del municipi per tal 

d’intercanviar informació sobre els escenaris previstos. 

 

6.2 Ciutadania. 

La comunicació amb la ciutadania es duu a terme per mitjans telemàtics. 

S’ha emès una enquesta que s’ha inclòs al grup de WhatsApp i al Facebook de l’ajuntament. 

L’enquesta inclou a més, informació bàsica sobre el pla i les seues característiques normatives, amb 

l’objectiu de formar la població amb anterioritat a la recopilació de les enquestes. 

 

7.- RESULTATS. 

Els resultats obtinguts en la participació han estat els esperats en un procediment d’aquesta índole, on 

els actors interpel·lats han presentat la voluntat d’acció a la consulta ciutadana en funció de la 

disposició i la capacitat de recursos. 

El nombre de persones que ha completat l’enquesta és 15. A continuació es mostren tant el contingut 

exposat com els resultats de la mateixa: 

 

7.1 Enquesta a la ciutadania. 

PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES (PLGRDA). 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

OBJECTIUS DEL PLA 

La redacció d’aquest Pla, va a permetre analitzar els resultats de la recollida de residus duta a terme 

actualment al seu municipi i comparar-la amb els objectius establerts per la normativa en vigor, amb 
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la finalitat de proposar la solució adequada que permeta complir amb les obligacions establertes per 

la Llei. 

OBJECTIUS DE LA PARTICIPACIÓ 

La participació ciutadana constitueix un eix fonamental per al desenvolupament dels nous models de 

governança territorial, permetent als ciutadans i ciutadanes, de manera agrupada o individual, influir 

en el disseny, la presa de decisions i en la execució de les polítiques públiques. L’objectiu es que la 

participació camine de la mà de la planificació, acompanyant-la en tot moment. 

 

 

 

 

COM PARTICIPAR 

La situació sanitària actual ha condicionat enormement el disseny del procés participatiu, de manera 

que el mateix es basarà en un intercanvi d’informació entre l’equip redactor del Pla i les persones 

participants a través dels mitjans electrònics disponibles. El resultat d’aquest feed-back serà la 

planificació proposada. 
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A continuació s’inclouen una serie de qüestions relatives a elements bàsics relatius a la gestió de 

residus. La seua recopilació permetrà a l’equip redactor obtindre conclusions sobre les motivacions 

generals o ubicacions d’especial interès al municipi. 

 

1. A quina zona del municipi vius? (indicar barri, disseminat, zona, etc.) 14 respostes 

Carrer 

Av. Font Menor 

Carrer del Molí 

Centre 

Font menor 

Plaça de la Constitució 

Jaume I 

Carrer 

Simat de la Valldigna 

Ravalet 

Primer de maig 

Carrer França 

Passeig Nou d'Octubre 

Carrer Pou 

 

2. Separes els residus en casa? 

15 respostes 
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3.  En cas afirmatiu. Qué fraccions de residus separes? 

15 respostes 

 

4. Si no separes, quins motius tens per no fer-ho? 1 resposta 

Sempre ho faig 

5.  Utilitzes l’ecoparc? 

15 respostes 

 

6. En cas afirmatiu, quins residus sols dipositar a l’ecoparc? 13 respostes 

• Roba, olis, vidre, càpsules de café, piles... 
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• Paper i metalls. 
• Electrodomèstics, piles, enderrocs... 
• Oli, electrònica, càpsules de café, fusta. 
• Mobles. 
• Restes grans. 
• Electrodomèstics, mobles. 
• Els més grans, equips electrònics, tubs de la llum... 
• Mobles i allò que no cap als dipòsits. 
• Runes i mobles vells. 
• Objectes més grans. 
• Petits electrodomèstics. 

 

7. En cas de no fer-lo servir, quin és el motiu?  

0 respostes 

MARC NORMATIU 

La normativa europea i estatal referida a aquest assumpte es bastant ampla. El nou Pla Integral de 

Gestió de Residus de la Comunitat Valenciana 2019-2022 (PIRCVA) recull tots els principis i 

directrius de les normatives europees i nacionals més recents exposats en aquesta imatge. 
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8. Sabies de l’existència d’esta normativa? 

15 respostes 

 

9. Consideres que es important el seu compliment? 

14 respostes 

 

10. En cas afirmatiu, explica perquè.  

10 respostes 

• Cal reciclar de manera correcta cada fracció, ja que així es redueix el pes en tones per 
tractar en planta. 

• Per reduir residus, i ajudar a millorar. 
• Per donar ús al que no utilitzem. 
• És completament necessari. 
• Perquè cal tenir cura del medi ambient, per a les futures generacions. 
• Canvi climàtic. 
• Obvi. 
• És necessari reciclar per no fer més mal al medi ambient, i si no és amb normatives amb 

dates concretes no es farà mai. 
• Per millorar el reciclatge. 
• Tot es interessant 

 

 

CONTEXT ACTUAL 
El PIRCVA marca un nou context normatiu, amb nous objectius de recollida separada que suposen 



384 N.º 244
22-XII-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

 

15 

simat@simat.org/ www.simat.org 
 

un repte per al municipi. El PIRCVA incorpora els objectius marcats per Europa i estableix un 
objectiu de recollida separada per a l’any 2022 del 67% i obliga a fer una recollida separada de la 
fracció orgànica amb una eficiència del 35% per al 2021, fins aconseguir el 50% a finals de l’any 
2022. 
La gestió actual del municipi es duu a terme mitjançant la recollida de residus en 4 tipus de 
contenidor disposats al carrer: 
- GRIS: Residus mesclats. 
- BLAU: Paper i cartró. 
- GROC: Envasos lleugers. 
- VERD: Vidre. 
Si comparem els resultats actuals amb els objectius del PIRCVA per a l’any 2019 obtenim la següent 
gràfica: 

 

11. Consideres suficient la informació que rep la ciutadania quant a la recollida selectiva de residus? 

15 respostes 

 

12. Ves necessària l’elaboració d’un pla que evalue les possibles solucions per la compliment de la 

normativa? 
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15 respostes 

 

OBLIGACIONS ESTABLERTES EN EL PIRCVA 

Per el que respecta al nou PIRCVA, s'assignen una sèrie d’obligacions per les entitats locals, que 

resulten necessàries a l’hora d’aconseguir una gestió sostenible dels residus domèstics i assimilables i 

que queden recollides en el següent requadre:  

OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS DERIVADES DEL PR-CVA 2019-2022 

• Implantar la recollida separativa obligatòria de biorresidus antes de 2020. 

• Realitzar una gestió selectiva d’envasos i residus d’envasos en events festius i, en la mesura 
del possible, reducció de la producció mitjançant la incorporació d’envasos reutilitzables. 

• Implantar una recollida comercial porta a porta al menys de l a fracció paper i cartró per al 
petit comerç. 

• Disposar de recollida selectiva d’envasos llaugers, parper-cartró, vidre i biorresidus en tots els 
establiments de gestió pública o públic-privada. 

• Establir objectius de reciclatge en funció de la tipologia dels residus. 

• Disposa d’un PLGRDA. 

• Adoptar les ordenances municipals al que disposa el PLGRDA. 

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

Com es pot observar, les obligacions establertes per la normativa autonòmica exigeixen un canvi en el 

model de gestió de residus actual. En aquest àmbit, el PLGRDA va a avaluar els possibles resultats 

dels models proposats i el cost de la seua implantació, amb la finalitat d’obtindre la major informació 

possible a l’hora de decidir quin dels sistemes implementar. 

 

13. Coneixies les obligacions establertes per el PIRCVA per al teu municipi? 

15 respostes 
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14. Et pareixen adequades? 

14 respostes 

 

 

TREBALLS A EXECUTAR 

En l’elaboració i implementació del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables 

(PLGRDA) intervenen multitud d’actors: 

 
La duració del procés depen de la velocitat de interlocució amb els actors descrits. A continuació, es 
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mostren, a grans trets, els treballs a realitzar: 
 

 
 
 
 
15. Consideres important la participació pública en l’elaboració dels diferents documents que 
conformen el PLGRDA? 
15 respostes 
 

 
16. Creus que és important l’intercanvi d’informació entre l’equip redactor i les persones participants? 
15 respostes. 

 




•Dades  de producció actuals.
•Característiques del sistema e infraestructura existent.
•Característiques dels municipis (població, morfologia, activitat econòmica...).




•Determinació dels objetius i diseny del procés de participació.
•Comunicació amb els participants.
•Intercanvi d'informació i consultes.
•Implementació dels resultats en la planificació.




•Redacció de la Memòria.Informativa
•Redacció de la Memòria Justificativa
•Redacció de la Memòia Econòmica
•Redacció del Document de Síntesis.
• .Redacció de la guia pràctica sobre residus
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ESCENARIS PROPOSATS 
Diverses experiències d’èxit avalen la importància de la redacció d’aquest Pla. 
L’anàlisi correcte de les dades i l’acceptació i participació de la ciutadania en la implementació del 
sistema de recollida selectiva proposat son fonamentals. 
El Pla avalua 3 escenaris fonamentals: 
- Càrrega lateral 
- Càrrega del darrere 
- Porta del darrere 
Els dos primers, introdueixen la inclusió del contenidor de recollida de residus orgànics (també 
denominada quinta fracció) i es diferencien fonamentalment en la major mecanització del sistema 
(càrrega lateral) amb la conseqüent reducció en personal.  
El porta a porta suposa un canvi total en les estructures i formes de recollida actuals. En aquest sistema, 
els contenidors no estan al carrer, si no que cada veí compta amb cubs diferenciadors a casa seua per 
a la segregació de les diferents fraccions. La retirada del residu es realitza porta a porta i cada veí 
assumeix la responsabilitat de la seua gestió, al repercutir-se els costos sobre cada veí. De manera que 
quan més recicla, menys paga. Per al desenvolupament d’aquest sistema deu hi haure una amplia 
implicació de la ciutadania que es comprometa a desenvolupar aquesta solució. 
El desenvolupament del PLGRDA va a permetre analitzar els elements a favor i en contra de cadascun 
dels escenaris proposats, així com els costos de la seua implantació i els resultats previstos.  

 

17. Quines accions facilitarien i incentivarien la separació/classificació de les diferents fraccions 

del residu domèstic (vidre, paper, envasos lleugers, fracció orgànica, etc.) a la zona on vius?  

10 respostes 

• La gent ha d’estar ben informada dels avantatges de la implementació de noves formes de 
reciclatge i de la importància, però especialment conèixer la repercussió econòmica de 
reciclar bé. 

• La gent no està prou informada. 
• Per a començar, fomentar des de les escoles més a fons. 
• A la meua zona hi ha força contenidors. 
• Horari d’abocament de residus al contenidor. 
• Càrrega posterior. 
• Multar a qui no compleix amb la separació de residus i reciclatge, i reducció de taxes a qui 

compleix. 
• Cobrar els envasos i tornar els diners quan es tornen. 
• Que es remuneraren 
• Incentivar a la gent que recicla. 

 

18. Quines accions creus que s’haurien d’adoptar per reduir la producció de residus al teu 

municipi?  

10 respostes 

• Una bona educació ambiental, juntament amb la cinquena fracció, seria un bon 
començament com a possible precedent al porta a porta. 

• Quan la gent observe reducció en els impostos de reciclatge, tal vegada comence a reduir. 
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• Des de l’estat fomentar les empreses que no utilitzen tant de material i utilitzar bosses 
reciclades. 

• Seguir informant als ciutadans. 
• Punts nets implementats. 
• Informar i educar. 
• Utilitzar més les bosses reciclables, comprar més coses a granel...  
• El que s’ha respost a la qüestió anterior. 
• Conscienciar la població. 
• Utilitzar bosses reutilitzables. 

 

19. Qui consideres que hauria d’intervenir per fer possible un canvi de model de recollida i un 

canvi d’hàbits de producció de residus al teu municipi?  

10 respostes 

• L’ajuntament, mitjançant tècnics ambientals i educadors. 
• Les regidories implicades. 
• L’estat. 

• Els ciutadans, ser més conscients de la importància de les tres R. 
• L’ajuntament. 

• Els educadors. 

• Els polítics, els tècnics i els ciutadans. 
• Cada localitat s’hauria de fer responsable de la recollida i el tractament dels seus residus. 
• El consorci. 
• Tots els països 

 

20. A tenor de la informació aportada. Quin dels tres escenaris penses que es podria desenvolupar 
en el teu municipi? 
11 respostes 

 

21. Comentaris i aportacions.  
5 respostes 

• Per implantar el porta a porta falta molta informació. 

• Seria important tenir en compte els contenidors urbans perquè tanta recollida dels diferents 
cubs causa gran molèstia als veïns motiu pel qual molts només tiren a l’orgànic sense 
reciclar i així espaien el temps de recollida de la resta de contenidors. 
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• Millor. 

• Si realment es preocupen del planeta i dels éssers que l’habiten, en una localitat totalment 
agrícola com aquesta (Simat de la Valldigna), hi hauria d’haver un servei local de recollida 
de rostolls per convertir-los en energia calorífica a l’hivern per al col·legi, ajuntament, 
casa de la cultura, ambulatori, musical... Ara es cremen els rostolls contaminant i no 
aprofitant la seua energia. QUE LLESTOS SOM. 

• Major accessibilitat dels usuaris amb el consorci. 

 

8.- CONCLUSIONS. 

Com es pot observar a la informació recopilada a les enquestes, l’interès i conscienciació 

mediambiental dels participants és elevat, en mostrar gran interès per a la informació exposada i per 

la participació de la ciutadania en aquest àmbit. 

Pel que fa a les contestacions puntuals, l’avaluació de les dades de reciclatge de les diferents fraccions 

al municipi permet observar que les fraccions que obtenen millors dades són les que en la resposta a 

aquesta enquesta, són majoritàriament segregades per la ciutadania. 

A més, malgrat l’àmplia varietat de respostes, es pot afirmar que el sentir general és que, per obtenir 

millors resultats, siga quin siga el sistema elegit, cal dur a terme una conscienciació més gran de la 

ciutadania. 

Els comentaris i resultats obtinguts en aquesta enquesta han estat tinguts en compte a les propostes 

dels escenaris per a la gestió dels residus del municipi, així com a la determinació de la solució 

adoptada. 

 

En València, gener de 2022 

 

GESTIÓ I PROJECTES MEDIAMBIENTALS 

 

Equip redactor: 

Iñaki Izaguirre Blasco: Llicenciat en Ciències Ambientals. Enginyer tècnic agrícola. 

Mari Carmen Sanchiz Martínez: Llicenciada en Ciències Ambientals. Enginyera tècnica forestal. 

Marco Bonet Edesa: Enginyer Tècnic Forestal. 
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