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ANTECEDENTS LEGISLATIVUS 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, Article 25.2.b. 

estableix com a COMPETÈNCIA PRÒPIA dels municipis la gestió dels residus sòlids urbans. 

L'article 26, punt 1, concreta que els municipis hauran de prestar, en tot cas, el servei 

recollida de residus i en els Municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més el 

tractament de residus. 

Resulta òbvia l'autonomia local en matèria de gestió de residus, a la citada Llei 7/1985, de 2 

d'abril, RBRL, s'uneix la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública 

Valenciana, sense menyscapte de les fórmules de gestió locals associatives, previstes en 

aquestes normes, a través dels Consorcis i ens locals competents per a la valorització i 

eliminació de residus domèstics i assimilables consolidats i operatius en la Comunitat 

Valenciana. 

En relació amb el Pla Integral de Residus de la CV, (d'ara en avant PIRCV) la Llei 10/2000, de 

12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb la normativa 

bàsica estatal, concreta les competències que ostenta la Generalitat, tant sobre el règim 

jurídic de la producció i gestió dels residus, com quant a la coordinació mitjançant els 

diferents plans autonòmics de residus de totes les actuacions que es desenvolupen. 

Com a exponent dels instruments de planificació contemplats en la citada llei, el PIRCV 

s'erigeix en l'instrument director i coordinador de totes les actuacions que es realitzen en la 

Comunitat Valenciana en matèria de gestió de residus. 

A més, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats correspon en el seu 

Article 12. Competències administratives a les CCAA, la elaboració dels programes 

autonòmics de prevenció de residus i dels plans autonòmics de gestió de residus. 

Però correspon a les Entitats Locals, o a les Diputacions Forals quan siga procedent, como 

servei obligatori, la recollida, el transport i el tractament dels residus domèstics generats 

en les llars, comerços i serveis en la forma en què establisquen les seues respectives 

ordenances en el marc jurídic del que s'estableix en aquesta Llei, de les quals si escau 

dicten les Comunitats Autònomes i de la normativa sectorial en matèria de responsabilitat 

ampliada del productor. La prestació d'aquest servei correspon als municipis que podran 

dur-la a terme de forma independent o associada. 
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En el mateix article 12 apartat 5, s'estableix que les Entitats Locals podran: 

Gestionar els residus comercials no perillosos i els residus domèstics generats en les 

indústries en els termes que establisquen les seues respectives ordenances, i... 

Realitzar les seues activitats de gestió de residus directament o mitjançant qualsevol altra 

forma de gestió prevista en la legislació sobre règim local. Aquestes activitats podran dur-se 

a terme per cada entitat local de forma independent o mitjançant associació de diverses 

Entitats Locals. 

Aquesta Llei té el caràcter de legislació bàsica de protecció del medi ambient, sense perjudici 

de les facultats de les Comunitats Autònomes d'establir normes addicionals de protecció, de 

conformitat amb el que es disposa en l'article 149.1.23a de la Constitució, amb excepció dels 

següents articles 12.5, 14.3, la disposició transitòria segona i la disposició transitòria tercera, 

tenen el caràcter de legislació sobre bases del règim jurídic de les administracions públiques, 

d'acord amb l'article 149.1.18a, de la Constitució. 

Per això, resulta obvi que qualsevol Pla en matèria prevenció de residus ha de prioritzar a 

la ciutadania, la seua vinculació i participació, i disposar com a nexe i referent a 

l'administració local per la seua responsabilitat i major proximitat a aquesta. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

A través del Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla 

Integral de Residus de la Comunitat Valenciana s'aprova definitivament la revisió i 

actualització del Pla integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA), en compliment 

del que es disposa en l'article 27 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de la Generalitat, de 

Residus de la Comunitat Valenciana, i en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, 

d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, així com en la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de 

la Generalitat que la modifica, per als plans d'acció territorial de caràcter sectorial. 

Tant la norma com els documents que integren el PIRCV es troben disponibles en el següent 

enllaç: 

http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/plan-integral-de-residuos-de-la-

comunitat-valenciana-pircv- 

http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/plan-integral-de-residuos-de-la-comunitat-valenciana-pircv-
http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/plan-integral-de-residuos-de-la-comunitat-valenciana-pircv-
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No obstant això, l’FVMP estima convenient el desenvolupament del següent Document 

Informatiu sobre l'afectació per a les entitats locals del «Document d'ordenació normatiu i 

vinculant de la modificació i adaptació del Pla integral de residus de la Comunitat 

Valenciana (PIRCVA)». 

Nota: Como és habitual, es reitera la conveniència d'atendre les especificitats del Decret de 

referència, atès que aquest Document té un caràcter recordatori i informatiu. 

 

2. CONSIDERACIÓ GENERAL. 

El Document d'ordenació normatiu i vinculant de la modificació i adaptació del Pla Integral 

de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA) té vigència fins al 31 de desembre de 2022, 

i ostenta, caràcter normatiu pel que les determinacions contingudes en ell tenen naturalesa 

reglamentària, establides en desenvolupament de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de 

residus de la Comunitat Valenciana. Constitueixen prescripcions d'ordenació, tant referent al 

règim aplicable a les activitats de gestió de residus, com quant a la planificació territorial per 

a possibilitar el compliment dels objectius previstos. 

En el present resum, destaquem les afectacions per a l'acció local en matèria de residus, més 

rellevants, del PIRCV vigent: 

 

3. DEFINICIONS 

RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES. A l'efecte del PIRCVA, s'haurà d'entendre l'expressió 

«Residus domèstics i assimilables», com aquells definits en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 

residus i sòls contaminats https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2011-13046, o 

document que la modifique o substituïsca, en els seus articles 3 b) i 3 c) que puguen ser 

gestionats pels ens locals, així com els que segons l'article 17.3 de l'esmentada llei gestionen 

els ens locals. 

Nota: 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 (Text pertinent a 

l'efecte de l'EEE) estableix en el seu Pàgina L 150/120 (Residus municipals), una inclusió 

sobre aquest tema https://www.boe.es/doue/2018/150/l00109-00140.pdf. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
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BIORESIDUS. Es considera bioresidu el residu biodegradable de jardins i parcs, residus 

alimentaris i de cuina procedents de llars, oficines, restaurants, serveis de restauració 

col·lectiva i establiments de consum al detall, i residus comparables procedents de plantes 

de transformació d'aliments. 

ELS SISTEMES COL·LECTIUS DE RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR (SCRAP) Són 

organitzacions sense ànim de lucre constituïdes pels fabricants i importadors d'aparells 

elèctrics i electrònics (AEE) l'objectiu dels quals és canalitzar la correcta gestió dels residus 

d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). El Reial decret 110/2015 sobre RAEE (s'adjunta 

enllaç) manté el principi de responsabilitat ampliada del productor, en aplicació del principi 

de «qui contamina, paga». En aquest sentit, el fabricant de l'equip elèctric o electrònic té 

l'obligació d'assumir el finançament de la gestió dels residus que procedeixen dels aparells. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2015-1762. 

 

COMBUSTIBLE SÒLID RECUPERAT (CSR) com: «Combustible sòlid preparat a partir de residus 

no perillosos per a ser valorats energèticament en instal·lacions d'incineració o coincineració, 

que compleixen la classificació i especificacions establides en l'Especificació Tècnica CEN/TS 

15359 del Comité Europeu de Normalització». 

Els residus que no es poden reutilitzar ni reciclar es poden utilitzar, com a última opció abans 

de portar-los a l'abocador, per a obtindre energia, és el que es diu valorització energètica.  

La majoria dels «acrònims» en matèria de residus es poden consultar en: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-

residuos/flujos/domesticos/gestion/terminologia/acronimos/  

 

JERARQUIA DE RESIDUS. L'article 8 de la Llei de Residus 22/2011, tracta sobre la jerarquia de 

residus i dicta que 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: 

 

• Prevenció 

• Preparació per a la reutilització 

• Reciclatge 

• Un altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica 

• Eliminació 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/domesticos/gestion/terminologia/acronimos/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/domesticos/gestion/terminologia/acronimos/
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4. PLANS LOCALS DE GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES. Article 14. Plans locals 

de gestió residus domèstics i assimilables  

D'acord amb el que es preveu en la Llei 22/2011 i les seues modificacions, les entitats locals 

podran establir plans locals de residus, en l'àmbit de les seues competències. 

Aquests plans locals de residus no podran contravindre el que es disposa en la normativa 

comunitària, nacional ni autonòmica de residus. 

En la Comunitat Valenciana, els plans locals de residus hauran d'executar-se de forma 

col·laborativa amb els Consorcis de residus de la Comunitat Valenciana de l'àrea geogràfica 

que es tracte o entitat local dels serveis de valorització i eliminació competent, així com amb 

la Generalitat i la diputació corresponent. 

ALMENYS, LES ÀREES URBANES DE MÉS DE 10.000 HABITANTS DISPOSARAN D'UN PLA 

LOCAL DE RESIDUS ABANS DE L'1 DE GENER DE 2021 

 

LES ENTITATS LOCALS RESPONSABLES DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE MÉS DE 50.000 

HABITANTS (INE DE LA CV) HAURAN DE DISPOSAR ALMENYS, ABANS DE L'1 DE GENER DE 

2021, DE: 

 

Una recollida porta a porta o equivalent, almenys per a la fracció bioresidus i envasos 

lleugers, juntament amb un sistema d'identificació 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 generació, en alguna ruta de recollida, unitat completa de gestió, 

pedania, barri, districte o similar que determine l'entitat local. En defecte d'això, prèvia 

justificació en el Pla local de residus, hauran de comptar amb un sistema de recollida 

alternatiu, que permeta la identificació dels usuaris i l'aplicació igualment de polítiques 

econòmiques i fiscals a favor de la recollida selectiva en origen en favor de la ciutadania, 

com el pagament per generació. 

Els Plans locals caldrà: 

A. Preveure la subscripció dels corresponents Convenis de col·laboració, almenys, amb 

el consorci de residus o entitat local dels serveis de valorització i eliminació 

competent de què es tracte. 

L'absència de Conveni de col·laboració, per part de l'entitat local corresponent, quant 

a la transferència, valorització i eliminació dels residus, amb el Consorci de residus 
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corresponent, obliga l'entitat local a estar a allò que es disposa pel Consorci de 

residus en tots i cadascun dels preceptes establits pel Pla Zonal, no es podrà aplicar 

modificacions a aquest, que, a criteri del Consorci, interferisquen en el seu normal 

funcionament. 

B. Contindre, almenys, una memòria justificativa de tots els serveis de la seua 

competència, amb indicació clara dels rendiments de la recollida selectiva a obtindre, 

una memòria econòmica vinculant per a l'entitat local i un document de síntesi, de 

no més de 50 pàgines. 

En aquesta Memòria s'haurà de justificar i quantificar les accions adoptades per a 

aconseguir una millora de la recollida selectiva en origen en les entitats locals de 

què es tracte, a fi d'aconseguir almenys, els objectius quantitatius i qualitatius 

nacionals i comunitaris establits en la Llei 22/2011 de residus i les seues 

modificacions, així com el Pla Estatal Marco de residus i el present PIR-CVA. 

a) Article 21. Bioresidus. 

b) Article 22. Objectius de reciclatge per a diverses tipologies de residus. 

 

C. Preveure la seua adequació a l'indicat en les noves Directives del Parlament 

Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018, del paquet d'economia circular, 

publicades en el DOUE de 14.06.2018 (principalment les Directives 850/2018, 

851/2018 i 852/2018 de 30 de maig, així com la 849/2018), els enllaços de les quals 

són: 

• Directiva (UE) 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 

2018, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus 

d'envasos. 

• 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. 

Nota: En aquesta D (UE) s'estableixen en la L 150/29 els períodes i % mínims de preparació 

per a reutilització i reciclatge de residus. 

• 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. 

• Directiva (UE) 2018/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 

2018, per la qual es modifiquen la Directiva 2000/53/CE relativa als vehicles al 

http://www.boe.es/doue/2018/150/L00141-00154.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/150/L00100-00108.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/150/L00093-00099.pdf
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final de la seua 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. 

D. Justificar quantitativa i qualitativament, el compliment dels objectius de reciclatge 

de recollides selectives, justificant-se per l'entitat local responsable, sota la seua 

responsabilitat, que el sistema o sistemes de recollida seleccionats, seran capaces 

d'aconseguir els objectius de recuperació normativament vinculants. S'hauran 

d'estudiar almenys, de forma comparativa, els sistemes de recollida porta a porta, 

càrrega posterior i càrrega lateral. 

 

E. Inclouran una guia pràctica per a la correcta separació dels residus i les mesures de 

conscienciació, transparència i tutoria sobre la ciutadania en la implantació dels 

processos i educació ambiental que s'han d'aplicar en cada municipi. 

 

En el cas de nous desenvolupaments urbans o reforma important dels existents, 

haurà d'estudiar-se així mateix el sistema de recollida selectiva pneumàtic per a totes 

les fraccions de recollida selectiva. 

 

5. EDUCADOR AMBIENTAL. Article 14. Plans locals de gestió residus domèstics i assimilables  

Dins de tots els plans locals de gestió de residus de totes les entitats locals responsables dels 

serveis de recollida de residus en la Comunitat Valenciana, abans de l'1 de gener de 2021, 

tots els municipis de fins a 5.000 habitants censats segons l'INE, hauran de disposar 

d'almenys 1 educador ambiental a jornada completa per a la millora de la gestió dels 

residus domèstics i assimilables, a fi de donar un servei de proximitat a la ciutadania, el 

comerç i les empreses sobre les millors pràctiques en matèria de gestió de residus i els nous 

criteris i oportunitats de l'economia circular a nivell municipal. 

 

Específicament, en tot el relatiu a la prevenció en la generació de residus domèstics i 

assimilables, la preparació per a la reutilització i les recollides selectives en origen. 

 

Els municipis menors de 5.000 habitants podran agrupar-se per a compartir aquest 

educador ambiental. 
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Per a municipis majors de 5.000 habitants censats segons l'INE, s'haurà de disposar de més 

d'un educador ambiental, segons la següent proporció: 

 

a) Fins a 5.000 habitants dada INE: Mínim 1 educador ambiental a jornada completa. 

b) Entre 5.001 habitants i 9.999 habitants dada INE: Mínim 2 educadors ambientals a 

jornada completa. 

c) Entre 10.000 habitants i 50.000 habitants dada INE: Mínim 3 educadors ambientals a 

jornada completa. 

d) Entre 50.001 habitants i 99.999 habitants dada INE: Mínim 4 educadors ambientals a 

jornada completa. 

e) Entre 100.000 habitants i 199.999 habitants dada INE: Mínim 5 educadors ambientals a 

jornada completa. 

f) Entre 200.000 habitants i 299.999 habitants dada INE: Mínim 6 educadors ambientals a 

jornada completa. 

g) Entre 300.000 habitants i 399.999 habitants dada INE: Mínim 7 educadors ambientals a 

jornada completa. 

h) Entre 400.000 habitants i 1.000.000 habitants dada INE: Mínim 8 educadors ambientals a 

jornada completa. 

 

Les labors d'educació ambiental a incloure en els plans locals de residus, nova obligació 

normativa en la Comunitat Valenciana, hauran de coordinar-se amb aquelles que 

desenvolupen els Consorcis de residus i ens locals competents de valorització i eliminació 

de residus domèstics i assimilables de la Comunitat Valenciana, transferències i gestió 

d'ecoparcs, però no podran, en cap cas, substituir o ser substituïdes per aquestes, atés que 

amb aquesta mesura es pretén disposar de més mitjans humans i materials per al foment de 

la prevenció en la generació de residus, la preparació per a la reutilització i el foment de les 

recollides selectives en origen. 

 

No obstant això, l'anterior, les entitats locals de la Comunitat Valenciana, podran conveniar 

amb els Consorcis de residus i ens locals competents dels serveis de valorització i eliminació 

de residus, transferències i gestió d'ecoparcs, una gestió col·laborativa d’aquests nous 

mitjans d'educació ambiental. 

 

La Generalitat, dins de les seues disponibilitats pressupostàries ordinàries, podrà 

col·laborar econòmicament en el desenvolupament d'aquestes noves labors d'educació 

ambiental local. 
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Igualment, en l'àmbit de les seues competències, les diputacions provincials podran 

col·laborar econòmicament amb els municipis i mancomunitats en aquestes noves tasques 

d'educació ambiental local. 

 

Els nous serveis d'educació ambiental local podran prestar-se de forma directa, mitjançant 

personal funcionari, laboral o empleats públics de les entitats locals, o bé mitjançant 

gestió indirecta, segons decidisca en cada cas cada entitat local responsable. Tot això, 

d'acord en tot cas amb el degut respecte a l'autonomia local en la matèria. 

 

PER ALS MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS, les entitats locals podran sol·licitar 

l'elaboració d'un pla local tipus a les diputacions provincials, d'acord amb les competències 

d'aquestes segons la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració Local. 

 

Aquest pla local haurà d'estar aprovat per l'entitat local corresponent abans de l'1 de 

setembre de 2021. 

 

6. INSTAL·LACIONS DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES. Article 17. 

Instal·lacions de valorització de residus domèstics i assimilables. Apartats de l'1 al 4. 

 

La gestió dels residus haurà de basar-se en polítiques de residu zero, a desenvolupar tant per 

les entitats locals de la Comunitat com per la Generalitat 

 

Apartat 2. En l'horitzó temporal del present Pla, la generació total de rebutjos no 

valoritzables, amb destinació a abocador, es limitarà com a màxim al 42% sobre la totalitat 

de residus produïts (prenent en consideració la totalitat de residus entrats en les plantes 

TMB, més les t d'entrada en plantes de fracció orgànica, més les t totals recollides selectives 

en origen i les t totals entrades en ecoparcs), fins al 31 de desembre de 2019. A partir del 31 

de desembre de 2019, els objectius seran: 

 

• 31 desembre 2020: 35% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 

• 31 desembre 2021: 34% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 

• 31 desembre 2022: 30% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 
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Apartat 3. Amb independència de la tecnologia emprada i del procés de tractament, totes 

les instal·lacions de valorització de residus domèstics i assimilables en massa hauran de 

tindre rendiments globals de recuperació de materials, excloent la matèria orgànica, no 

inferiors al 9% en la línia d'envasos i subproductes recuperats, sobre entrades dels residus 

en planta de tractament final de residu urbà en massa. En qualsevol cas, abans de l'1 de juny 

de 2020, la línia de classificació d'envasos de totes les plantes de classificació d'envasos i 

de tractament mecànic biològic de residus domèstics i assimilables de la Comunitat, bé 

siguen públiques o privades de tota índole, hauran de disposar d'una configuració en circuit 

tancat, a fi de reprocessar els materials que no siguen inicialment valorats i recuperar-los 

de forma completa en un o diversos cicles de reciclatge, tendint a una maximització de 

l'efectivitat de la classificació d'envasos sobre el total de materials recuperables d'entrada. 

Addicionalment, les instal·lacions de valorització hauran de disposar de capacitat suficient 

per a la gestió separativa de la fracció orgànica selectiva. 

 

Apartat 4. En l'horitzó temporal del present Pla de gestió de residus, a fi de la planificació 

autonòmica en matèria de gestió de residus domèstics i assimilables i les seues inversions 

corresponents, no es contempla el desenvolupament d'instal·lacions d'incineració de 

residus en la Comunitat Valenciana. 

 

No es contempla el desenvolupament d'instal·lacions de valorització energètica de la 

fracció rebuig (operació de valorització R1 de l'annex II B de la Directiva 2008/98/CE, del 

Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre residus) procedent de 

les plantes de tractament. 

 

7. CONDICIONS OBLIGATÒRIES DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS PELS CONSORCIS I ENTITATS 

COMPETENTS. Article 17. Instal·lacions de valorització de residus domèstics i assimilables. 

Apartats del 6 i 7. 

 

Apartat 6. D'acord amb la jerarquia europea de gestió residus, les operacions de valorització 

de la fracció rebuig convertit a CSR, es realitzarà en les següents condicions de necessari 

compliment previ: 

 

a) Els Consorcis i entitats locals competents, hauran de tindre implantada la recollida 

selectiva de matèria orgànica, inclosos els grans productors (hotels, restaurants, 
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mercats, indústries de preparació d'aliments, etc.) d'acord amb el que es disposa en 

el projecte de gestió aprovat. 

b) Els Consorcis i entitats locals competents, hauran de disposar d'un projecte de 

gestió degudament aprovat i implantant de residus domèstics i assimilables per al 

pla zonal de què es tracte. El projecte de gestió haurà d'estar implantat, complint els 

objectius exposats en el punt 17 present. 

c) Per part dels consorcis i entitats locals competents la gestió dels residus domèstics i 

assimilables a través dels ecoparcs haurà d'estar implantada en la totalitat de 

l'àmbit del pla zonal, d'acord amb el projecte de gestió aprovat. 

d) Així mateix, la gestió dels residus voluminosos haurà de contemplar-se en el 

projecte de gestió clarament, definint les actuacions a dur a terme tant per a la seua 

recollida per les entitats locals competents com per a la seua valorització pel Consorci 

o entitat local dels serveis de valorització i eliminació competent. 

e) Els Consorcis i entitats locals competents hauran de disposar de polítiques 

econòmiques i pressupostàries per al foment de la recollida separada en origen, 

almenys de bioresidus, envasos, paper/cartó i vidre i residus recollits en els 

ecoparcs, en l'àmbit de la totalitat dels municipis del consorci, i que 

s'aconseguisquen valors d'aportació selectiva globals superiors a la mitjana de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Apartat 7. Seguint la jerarquia europea de gestió de residus, es prioritzaran les instal·lacions 

que convertisquen els rebutjos de planta en altres matèries primeres de valor comercial i 

en segon lloc les operacions de valorització de la fracció rebuig que garantisquen 

l'autosuficiència energètica de les plantes de tractament de residus domèstics i 

assimilables, així com altres usos. 

 

8. TAXA PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES. Article 19. Sistema 

impositiu específic per a la gestió de residus domèstics i assimilables. 

Apartat 1. En el marc de la legislació vigent en matèria tributària de les entitats locals, de 

caràcter bàsic, i respecte a l'autonomia local en aquesta matèria, en la gestió dels residus 

domèstics i assimilables es distingiran, en general, les següents taxes en atenció al seu fet 

imposable: 

a) Taxes d'àmbit municipal per la recollida i transport de residus domèstics i 

assimilables. 
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b) Taxes d'àmbit supramunicipal per la valorització, eliminació, transferència (si escau) 

i gestió dels ecoparcs d'aquest àmbit. 

 

Apartat 2. La taxa municipal de recollida i transport de residus domèstics i assimilables, cas 

que existisca a criteri de l'entitat local segons la normativa específica nacional i autonòmica 

en la matèria, s'aprovarà per l'Entitat Local mitjançant Ordenança fiscal. 

 

Aquesta taxa podrà associar-se a la d'altres serveis municipals, tals com neteja de vials, parcs 

i jardins, i altres espais d'ús comú, però en cap cas s'associarà al servei de valorització i 

eliminació de residus que presten els Consorcis o altres Administracions competents. 

 

Apartat 5. Per al cas de les noves taxes supramunicipals de valorització i eliminació de 

residus domèstics i assimilables, que hagen d'implantar-se després de l'entrada en vigor del 

PIR-CVA, en aquelles àrees geogràfiques on encara no existisca aquesta, en el cas que per 

part del Consorci es considere millor opció tècnica i econòmica, aquest podrà substituir 

l'obligació d'imposar la taxa supramunicipal, per la percepció dels imports econòmics 

corresponents per part de les entitats locals que el conformen, seguint els paràmetres 

indicats en el paràgraf 2 de l'apartat 19.4 del PIRCVA. 

 

Apartat 6. La Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, estudiarà la viabilitat 

tècnica, ambiental, jurídica i econòmica, sobre la possible imposició d'una taxa 

supramunicipal autonòmica, que, almenys, cobrisca els nous costos d'amortització i 

explotació dels Consorcis de residus i ens locals competents de la valorització i eliminació 

de residus domèstics i assimilables, transferències i gestió d'ecoparcs, com a conseqüència 

de l'entrada en vigor sobrevinguda del nou paquet d'economia circular de la UE, amb 

l'objectiu de contribuir a un finançament adequat dels serveis públics de valorització i 

eliminació de residus domèstics i assimilables. 

 

Apartat 8. La fiscalitat econòmica del servei de valorització dels bioresidus recollits 

separadament haurà d'obeir al cost real d'aquest servei. Sent, en tot cas, una fiscalitat de 

cost unitari per t inferior a la fiscalitat econòmica dels residus domèstics i assimilables en 

massa. Les entitats locals procuraren repercutir positivament, en les seues taxes de gestió 

de residus, els comportaments ambientals positius en matèria de gestió de residus dels 

seus ciutadans, en favor d'un menor cost per a la ciutadania, o bé revertir aquests menors 

costos en una millora del servei a prestar. 
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9. NOUS CRITERIS D'UBICACIÓ DELS ECOPARCS. Article 20. Ecoparcs 

Apartat 1. Amb la finalitat que tots els municipis puguen disposar dels serveis propis dels 

ecoparcs amb independència de la seua capacitat econòmica, s'introdueixen en el PIRCVA 

nous criteris d'ubicació d'ecoparcs en la Comunitat Valenciana, de manera que no siguen 

instal·lacions d'ús exclusiu per a cada municipi sinó compartides entre municipis pròxims 

d'acord amb el que s'estableix en els plans zonals. 

 

10. OBLIGACIÓ DE RECOLLIDA SELECTIVA DE BIORESIDUS. Article 21. Bioresidus. 

Abans de 2020, tots els municipis i entitats locals responsables dels serveis de recollida de 

residus, hauran de tindre implantada una recollida separada de bioresidus, que compte 

amb els sistemes de recollida més eficients per a cada cas 

Els objectius mínims a nivell autonòmic, de recollida selectiva de bioresidus, dins de 

l'horitzó temporal del present Pla, amb l'objectiu de donar compliment al que es preveu en 

la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats i les seues modificacions, seran els següents: 

• 31 de desembre de 2020: 25% de la totalitat de bioresidus produïts. 

• 31 de desembre de 2021: 30% de la totalitat de bioresidus produïts. 

• 31 de desembre de 2022: 50% de la totalitat de bioresidus produïts. 

 

En qualsevol cas, seran aplicable a tals efectes, a nivell d'àrees de gestió dels Plans Zonals, 

per a les seues entitats locals integrants, igualment, els objectius establits en els 

corresponents Plans Zonals de desenvolupament, vigents, en cas de ser majors que els 

indicats en el present. 

 

En primera instància, tindran prioritat la prevenció en la generació de bioresidus, així com el 

compostatge domèstic i comunitari, en aquelles zones adequades per a això, d'acord amb 

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 o norma nacional que la modifique o 

substituïsca, tenint en compte la inexistència actual de normativa nacional que regule 

aquesta matèria. 
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L'entitat local competent del servei de recollida haurà d'ajustar i justificar degudament, el 

model de recollida, especialment en els municipis amb una piràmide poblacional 

d'envelliment amb una mitjana superior als 60 anys de la població. I s’afavorirà en tot cas, 

el principi de proximitat i l'accessibilitat de la població al sistema de recollida. 

 

En el pla local de residus, s'haurà de justificar quantitativa i qualitativament, el 

compliment dels objectius de recuperació de bioresidus, justificant-se per l'entitat local 

responsable, sota la seua responsabilitat, que el sistema o sistemes de recollida 

seleccionats, seran capaces d'aconseguir els objectius de recuperació normativament 

vinculants. 

 

S'hauran d'estudiar almenys, de forma comparativa, els sistemes de recollida porta a 

porta, càrrega posterior i càrrega lateral. 

 

En el cas de seleccionar-se la recollida selectiva de bioresidus mitjançant contenirització, 

obligatòriament haurà de ser a través de sobretapa o tapa amb reducció de grandària 

respecte de la tapa ordinària de fracció resta, havent d'estar la tapa de major grandària, cas 

d'existir, no accessible o tancada per a la recollida selectiva de matèria orgànica per a la 

ciutadania. En cas de grans productors, es podrà habilitar accés restringit a la tapa gran, si és 

necessari, mitjançant sistemes específics d'accés amb clau o similar, segons el sistema de 

contenerización  de què es tracte. 

 

D'acord amb la jerarquia de residus i a fi de reduir l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle 

originats per l'eliminació de residus en abocadors, i conforme preveu l'article 24 de la Llei 

22/2011 i les seues modificacions, s'haurà d'implantar la recollida separada i el tractament 

adequat dels bioresidus, per a produir compost segur per al medi ambient i altres materials 

produïts a partir dels bioresidus.  

 

11. OBJECTIUS QUANTITATIUS ANUALS, PER A la GESTIÓ DE RESIDUS. Article 22. Objectius 

de reciclatge per a diverses tipologies de residus. 

 

El present pla estableix objectius quantitatius anuals, per a la gestió de residus. Anualment, 

la Conselleria competent en medi ambient, avaluarà el nivell de compliment dels objectius, 

utilitzant per a això els sistemes de càlcul que s'indiquen per a cada anualitat en la normativa 

bàsica estatal, de forma coherent i igualitària amb el indicat en el PEMAR 



 

 

 

 

17 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-

estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf i per a la resta de les 

Comunitats Autònomes. 

A fi de plantejar objectius quantitatius a determinades fraccions de residus, de forma 

homogènia amb el Pla Estatal Marco de Residus, s’estendrà al següent: 

a) Residus domèstics: 

• 31 desembre 2019: 50% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts. 

• 31 desembre de 2020: 65% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts. 

• 31 de desembre de 2021: 66% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts. 

• 31 desembre 2022: 67% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts. 

b) Residus d'envasos lleugers (sistema de comptabilització actual nacional): 

Metalls (Alumini-Acer): 

• 31 desembre 2019: 80% de totes dues fraccions per separat 

• 31 desembre 2020: 90% de totes dues fraccions per separat 

Plàstics: 

• 31 desembre 2019: 74% 

• 31 desembre 2020: 75% 

Tetra-brick: 

• 31 desembre 2019: 88% 

• 31 desembre 2020: 90% 

Paper-cartó: 

• 31 desembre 2019: 85% 

• 31 desembre 2020: 90% 

Vidre: 

• 31 desembre 2019: 75% 

• 31 desembre 2020: 80% 

En qualsevol cas, prevaldran els que l'Estat indique per a la Comunitat Valenciana com a 

contribució a l'objectiu nacional, durant el present pla, cas que una norma bàsica ho indique. 

 

12. RESIDUS AGRÍCOLES. Article 22. Objectius de reciclatge per a diverses tipologies de 

residus. Apartat g). 

Habilitació de punts nets agraris o zones d'apilament, conteniritzats, a nivell d'experiències 

pilot, degudament condicionats, en els ecoparcs i àrees d'aportació vigilats de manera 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
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presencial de la Comunitat Valenciana, de comú acord amb els consorcis i entitats locals 

competents de la gestió d'aquestes instal·lacions, de residus domèstics i assimilables i els 

SCRAPS corresponents. 

La Generalitat, juntament amb els agents econòmics i socials implicats, elaborarà una guia 

d'ajuda a l'agricultor a l’objecte de realitzar una correcta classificació dels seus residus 

respecte als diferents codis LER i la seua perillositat o no. 

Addicionalment, la Generalitat, en col·laboració amb els consorcis de residus i ens locals 

competents dels serveis de valorització i eliminació de residus domèstics i assimilables, 

transferències i gestió d'ecoparcs, realitzarà, juntament amb els sectors afectats, proves de 

recollida selectiva en ecoparcs i reciclatge dels elements de goma de reg per degoteig que 

siguen substituïts en les labors agrícoles. A aquest efecte, es podran habilitar només els 

ecoparcs fixos que per dimensions i infraestructura puguen prestar aquest servei, a criteri 

dels consorcis i ens locals competents de la gestió dels ecoparcs. 

 

13. SEGELLAT DE ZONES DEGRADADES PER GESTIÓ DE RESIDUS. Article 23. Restauració de 

llocs històricament degradats per l'abocament de residus. 

Els plans de gestió de residus dels consorcis de residus i ens locals de valorització i eliminació 

de residus podran incloure labors destinades al segellament i manteniment post-clausura 

d'antigues zones degradades per gestió de residus municipals (actuals domèstics i 

assimilables). 

En les actuacions de segellament que s'executen, es prioritzarà l'ús de materials dins de les 

noves directrius d'economia circular de la UE, així com les MTD necessàries que facen viables 

els projectes de segellament a executar, així com es vetlarà per la restauració del paisatge 

segons el projecte tècnic que s'aprove sobre aquest tema. 

 

14. RECOLLIDA SELECTIVA DE: 

BOLQUERS I PRODUCTES D'HIGIENE ÍNTIMA. Article 24. Responsabilitat ampliada del 

productor en matèria de residus i altres mecanismes de gestió que garantisquen la reducció 

de residus en abocador. 
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Apartat 1. Mesures de protecció addicional del territori per a la gestió adequada dels 

residus. 

Abans de l'1 de gener de 2021, les entitats locals de la Comunitat Valenciana, conforme al 

seu àmbit competencial, analitzaran i implantaran una recollida separativa obligatòria dels 

residus de bolquers i productes d'higiene íntima de els domèstics i assimilables, a l'objecte 

que, pel Consorci o entitat de gestió competent, aquests siguen destinats a la millor gestió 

de residus possible. 

Aquesta recollida selectiva podrà substituir-se a través de la recollida separada de la fracció 

resta quan es garantisca un adequat tractament d’aquesta en les instal·lacions de 

valorització de residus, complint els objectius de depòsit en abocador. Aquesta recollida 

separativa podrà realitzar-se a nivell d'ajuntaments, mancomunitats, en coordinació amb les 

diputacions provincials o a través dels consorcis de residus, segons acorden les entitats locals 

responsables en la Comunitat Valenciana, en cada cas. Tot això, sense menyscapte de 

l'obligació de compliment de terminis més estrictes impostos a nivell nacional, cas que 

procedisca. 

Els residus de bolquers i productes d'higiene íntima que es recullen selectivament en origen 

hauran de tractar-se pels consorcis de residus i ens locals competents de la valorització i 

eliminació de residus domèstics i assimilables, transferències i gestió d'ecoparcs, en 

instal·lacions adequades a aquesta tipologia de residus 

TÈXTILS. Article 24. 

La Generalitat, junt amb el Ministeri amb competències en matèria de residus i la resta de 

les 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 

podrà realitzar-se a nivell d'ajuntaments, mancomunitats, en coordinació amb les 

diputacions provincials o a través dels consorcis de residus, segons acorden les entitats locals 

responsables en la Comunitat Valenciana, en cada cas. Per a això, s'adoptarà el sistema més 

adequat a la tipologia dels residus de forma coordinada amb la resta del territori nacional. 

Tot això, d'acord amb l'autonomia local en matèria de gestió de residus, segons la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, així com la Llei 10/2010, de 9 de 

juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana, sense menyscapte de les fórmules 

de gestió locals associatives, previstes en aquestes normes, a través de les mancomunitats, 

els consorcis i ens locals competents per a la valorització i eliminació de residus domèstics i 
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assimilables consolidats i operatius en la Comunitat Valenciana, així com la normativa 

sectorial de residus vigent en la Comunitat. 

 

15. MESURES PER A ACONSEGUIR COMPLIR ELS OBJECTIUS DEL PIRCV. Article 24. 

Responsabilitat ampliada del productor en matèria de residus i altres mecanismes de gestió 

que garantisquen la reducció de residus en abocador. 

Per a aconseguir els objectius fixats en el present Pla, que persegueixen l'aplicació de la 

jerarquia en la gestió de residus, la Generalitat potenciarà la prevenció en la generació de 

residus, la preparació per a la reutilització, el reciclatge d'alta qualitat i la valorització de 

materials, sempre reduint les quantitats destinades a depòsit en abocador, mitjançant, entre 

altres, les següents mesures: 

a) ESTABLINT, 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. Addicionalment, anàlisi i 

establiment d'altres sistemes addicionals i complementaris, com la recollida porta a 

porta de diverses fraccions, així com l'ús de materials reciclats per a la fabricació de béns 

de consum. Per a la implantació de la recollida porta a porta d'envasos domèstics, les 

entitats locals podran comptar amb la retribució econòmica, en servei o equivalent que 

figure en el conveni marc subscrit entre la Generalitat i el SCRAP de què es tracte, des 

del moment de la seua inclusió en aquest. 

b) FIXARÀ REGLAMENTÀRIAMENT PER AL SECTOR HORECA (HOTELS, RESTAURANTS I 

CATERINGS) QUANTITATS O OBJECTIUS MÍNIMS DE PREPARACIÓ PER A LA 

REUTILITZACIÓ DE DETERMINATS ENVASOS I BEGUDES, com a primer escaló en la 

jerarquia de gestió que és la prevenció de residus, d'acord amb el que prevegen les 

noves Directives Europees de gestió de residus i la seua transposició a l'ordenament 

jurídic nacional, llevat que per normativa bàsica estatal estiguen obligats a estar en un 

SCRAP i es complisquen els seus objectius de reciclatge. 

S'estableix com a obligatòria la separació en origen i recollida selectiva d'oli usat 

vegetal, vidre i envasos lleugers en el sector HORECA, sempre que existisca de forma 

adequada un sistema de recollida per a olis usats, així com una contenerización 

adequada subministrada pels sistemes de responsabilitat ampliada del productor 
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d'envasos lleugers i vidre. Quant a l'obligació de la recollida selectiva d'envasos lleugers i 

vidre, d'acord amb els condicionants exposats en el present, 

• la recollida selectiva de vidre haurà d'implementar-se abans de l'1 de gener de 

2021 i  

• la recollida selectiva d'envasos lleugers haurà d'implementar-se abans de l'1 de 

juny de 2021. Tot això, excepte norma bàsica de l'Estat que impose uns terminis 

inferiors. 

Els titulars d'establiments en els quals es desenvolupen activitats del sector HORECA 

hauran de dur a terme, a l'interior de les seues instal·lacions, la separació en origen 

dels residus d'envasos que es generen com a conseqüència de l'exercici de tals activitats. 

Per al compliment de l'anterior obligació, a l'interior de les citades instal·lacions s'haurà 

de disposar de contenidors específics o un altre tipus de mitjans materials o 

procediments, perquè, en l'exercici ordinari de l'activitat, puga realitzar-se el depòsit dels 

citats residus d'envasos de manera diferenciada de la resta dels residus que es generen. 

Per tant, el depòsit dels residus d'envasos a l'interior dels establiments haurà de dur-se a 

terme de manera que el seu posterior lliurament en els contenidors de recollida selectiva 

habilitats a aquest efecte en les proximitats de les instal·lacions puga realitzar-se de 

manera directa i sense haver de realitzar cap altra separació posterior. 

D'acord amb l'ordenament jurídic nacional, les anteriors obligacions de separació en 

origen es podran incloure de manera preceptiva en les llicències i permisos necessaris 

per a l'exercici de les citades activitats, quan l'Ajuntament siga competent per a 

l'atorgament d'aquestes llicències. 

c) Establirà mesures per a afavorir la reciclabilitat i compostabilitat dels envasos i altres 

materials, respecte dels envasos i altres materials d'un sol ús, RELATIVES 

PRINCIPALMENT A L'ECODISENY. Referent a això: 

1. A partir de l'1 de juliol de 2021, queda prohibida la venda de plats, coberts, bols, 

tasses de plàstic i safates alimentàries d'un sol ús fets de plàstic que no entren dins 

de l'àmbit d'aplicació de la Directiva 94/62/CE, relativa a envasos i residus 

d'envasos, excepte els que siguen compostables d'acord amb la norma UNE EN 

13.432:2000 o estiguen sotmesos a una responsabilitat ampliada del productor. 

2. A partir de l'1 de juliol de 2021, queda prohibida la distribució, la venda i l'ús de 

productes que generen o puguen generar microplàstics o nanoplàstics (tals com els 
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produïts per l'acció dels oxodegradables o microplàstics afegits intencionadament 

entre altres), i de les versions no reutilitzables d'encenedors, maquinetes d'afaitar, 

cartutxos i tòner d'impressora i fotocopiadora, no sotmesos a una responsabilitat 

ampliada del productor, o sistema equivalent que en tot cas, garantisca com a mínim 

la seua reciclabilitat o reutilització dins dels nous paràmetres de l'economia circular 

de la UE, segons es tracte. Els obligats en cada cas, de la venda, comercialització o 

distribució de les versions reutilitzables dels elements anteriors hauran de garantir la 

seua gestió adequada en finalitzar la seua vida útil. 

3. A partir de l'1 de juliol de 2021, queda prohibida la venda de càpsules de café d'un 

sol ús fabricades amb materials no fàcilment reciclables, orgànicament o 

mecànicament. 

A partir de la mateixa data, només es podran distribuir i comercialitzar en la 

Comunitat Valenciana les palletes de begudes, els bastonets de les orelles i els 

bastonets per a caramels fabricats amb materials compostables segons la norma 

UNE EN 13.432:2000, llevat que siguen reciclables i sotmesos a un sistema de 

responsabilitat ampliada del productor o equivalent que garantisca almenys el seu 

reciclatge efectiu. 

4. El Govern de la Generalitat podrà regular la restricció o la prohibició d'altres 

productes d'un sol ús o materials que, com a residus, presenten dificultat especial en 

la seua gestió per la seua grandària o composició, amb l'objectiu que no siguen 

rebuig a abocador i de facilitar, en tot cas, almenys, la seua reciclabilitat. 

Els terminis anteriorment indicats, podran ser ampliats en sis mesos més, per part de la 

Conselleria competent en matèria de residus, en cas que els sectors afectats presenten plans 

concrets de reducció fins a la seua eliminació, amb el corresponent cronograma gradual, dels 

materials i productes indicats anteriorment en els apartats c.1, c.2 i c.3 del present. 

Addicionalment, no obstant això, els terminis anteriorment indicats, podran ser acurtats a la 

data d'aplicació en la Comunitat Valenciana, de la data que indique la nova Directiva del 

Parlament Europeu i del Consell sobre plàstics usats d'un sol ús, aprovada i pendent de 

publicació. 

De la mateixa manera, 

d) Totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana competents de les recollides 

selectives en origen, hauran d'implantar una recollida selectiva comercial porta a 
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porta, almenys de paper-cartó per al xicotet comerç, des del moment en què disposen 

d'una retribució econòmica d'ingressos per part dels SCRAPS, per a la recollida selectiva 

en origen, a cost total, segons la modificació que referent a això es practique a la Llei 

11/1997 d'envasos i residus d'envasos, per aplicació del que es preveu literalment en la 

Directiva 2018/852, de 30 de maig de 2018 i la resta de directives del paquet d'economia 

circular de la UE. 

Es procurarà igualment, l'establiment de mesures anti-furt i anti-vandalisme en la 

contenerizació de paper-cartó, a càrrec de les associacions empresarials i els SCRAPS 

corresponents. 

 

e) Dins dels sis mesos següents a l'entrada en vigor del present pla, serà obligatòria la 

recollida selectiva d'envasos lleugers, paper-cartó, vidre i bioresidus, en tots els 

establiments de gestió pública o públicoprivada, tals com hospitals, centres de dia, 

residències de la tercera edat, col·legis, edificis-dependències-oficines de totes les 

administracions públiques situats en la Comunitat Valenciana. 

És responsabilitat de cada establiment organitzar la seua gestió de residus bé a través de 

gestors privats o bé utilitzar el servei de recollida municipal si existeix, incloent, si és 

necessari, l'obligació de la recollida selectiva separada en les licitacions i contractes de 

serveis de neteja i manteniment d'aquestes dependències. En el cas de la gestió 

municipal, els SCRAP hauran de col·laborar amb la Generalitat establint les condicions de 

la recollida en el Conveni marc per als envasos adherits al sistema. 

 

16. ALLOTJAMENT D'INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS EN POLÍGONS INDUSTRIALS. 

Article 26. Centres de transferència en polígons industrials. 

 

S'estableix l'obligatorietat que els polígons industrials compten amb, almenys, un centre de 

transferència de residus, perillosos i no perillosos, amb capacitat suficient per a donar servei 

als residus que siguen produïts en les indústries del polígon, principalment xicotets 

productors. 

En defecte d'això, no obstant això, es podrà substituir l'obligació anterior per la disposició de 

terrenys amb compatibilitat urbanística dins del polígon per a albergar instal·lacions de 

gestió de residus perillosos i no perillosos. Tot això, d'acord amb la Llei 14/2018, de 5 de 

juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la 
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Comunitat Valenciana, o norma que la modifique, substituïsca o desenvolupe. PER A LA 

SELECCIÓ DEL TERRENY EN ELS POLÍGONS DE NOVA CREACIÓ, S'ESTARÀ AL QUE ES 

DISPOSA PER L'AJUNTAMENT ON SE SITUEN, a fi de fer que la seua ubicació responga a 

criteris tècnics, ambientals i de seguretat. 

A AQUEST EFECTE, EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE NOVES ZONES INDUSTRIALS O 

QUE PREVEJA L'ORDENACIÓ DE SECTORS DE SÒL URBANITZABLE D'ÚS PREDOMINANT 

INDUSTRIAL S'HAURÀ DE PREVEURE L'EXISTÈNCIA D'UNA O DIVERSES PARCEL·LES LA 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LES QUALS PERMETA ALBERGAR, ALMENYS, UNA 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS INDUSTRIALS, PERILLOSOS I NO 

PERILLOSOS. 

 

17. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (RCD). Article 29. Residus de 

construcció i demolició. 

Abans de l'1 de març de 2020, mitjançant Decret del Consell, a proposta de la Conselleria 

competent en matèria de residus, s'establirà una norma tècnica sobre el règim de producció 

i gestió dels RCD en la Comunitat Valenciana a més d'una sectorització del model de gestió, a 

l'objecte que totes les zones de la Comunitat puguen disposar d'instal·lacions de gestió dels 

RCD complint els principis de proximitat i autosuficiència. 

Aquesta norma tècnica es vincularà, en el seu contingut, amb els plans locals de gestió de 

residus, així com amb els Consorcis de residus i ens locals competents de la valorització i 

eliminació de residus domèstics i assimilables, transferències i gestió d'ecoparcs, si escau. 

Igualment, es vincularà amb les diferents ordenances municipals de gestió de residus. EL 

DECRET PROPOSARÀ UNA ORDENANÇA TIPUS DE GESTIÓ DELS RCD. 

EN L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBRES S'EXIGIRÀ AL PRODUCTOR DELS 

RCD INCLOURE EN EL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE L'OBRA UN ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, que ha de contindre la traçabilitat completa de la gestió del 

residu (on es depositen, qui els tracta, tipus de tractament etc.), així com els apartats 

establits en l'article 4 del RD 105/2008 o norma que el modifique o substituïsca. Així mateix, 

s'exigirà, mitjançant la corresponent ordenança municipal, els mecanismes de control i 

inspecció i la constitució d'una fiança o una altra garantia financera equivalent en quantia 

suficient, per a garantir el compliment de les obligacions que li imposa el citat Reial decret 
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105/2008 o norma que el modifique o substituïsca, de conformitat amb el que s'estableix en 

el seu article 6. 

Conforme al Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, i la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la 

Comunitat Valenciana, ELS RESIDUS PROCEDENTS D'OBRES MENORS DE CONSTRUCCIÓ O 

REPARACIÓ DOMICILIÀRIA TENEN LA CONSIDERACIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I 

ASSIMILABLES. 

 

18. MODEL D'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ÚS I FUNCIONAMENT DE L'ECOPARC. Article 

36. Model d'Ordenança Reguladora dels ecoparcs. 

Amb la finalitat de dotar a les entitats locals d'un instrument de referència quant al règim de 

funcionament dels ecoparcs, s'inclou en l'annex 1.2 del present PIRCV el «Model 

d'Ordenança Reguladora de l'Ús i Funcionament de l'Ecoparc». En ella s'aclareix, en relació 

amb la definició de residus domèstics i assimilables, la consideració com a tals dels residus 

d'empreses de manteniment en la mesura que són generats en domicilis particulars, 

comerços, oficines i serveis, sent, per tant, admissibles en els ecoparcs com a residus 

domèstics i assimilables. 

 

19. TERMINI D'ADAPTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS AL PIRCV. Article 40. Termini 

d'adaptació de les instal·lacions existents per a la gestió de residus domèstics i assimilables, 

així com dels Plans zonals i dels Projectes de gestió aprovats. 

Les instal·lacions existents en el moment de la publicació del PIRCVA hauran d'adaptar-se a 

les prescripcions d'aquest, en el termini màxim d'un any a partir de la data de la seua 

entrada en vigor. 

 

20. PLANEJAMENTS URBANÍSTICS LOCALS. Article 41. Adaptació dels planejaments 

urbanístics en revisió. 

 

Segons el que es preveu en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del 

Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 1/2019 de 
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5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, així com d'acord amb la Llei 

14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees 

industrials de la Comunitat Valenciana, o legislació que les substituïsquen al llarg del present 

PIRCVA, en els expedients de revisió del planejament general que es troben en tràmit i 

aquells la informació pública del qual s'inicie amb posterioritat a l'entrada en vigor del 

PIRCVA, s'estarà al que es disposa en l'article 26 del present PIRCVA. 

 

21. SISTEMES DE RECOLLIDA PORTA A PORTA O EQUIVALENT I, CÀNONS A LES 

OPERACIONS DE DEPÒSIT EN ABOCADOR I INCINERACIÓ DE RESIDU. Article 43. Foment de 

la recollida selectiva de bioresidus i noves instal·lacions i equips de tractament de residus, a 

través de cànons a l'abocador i incineració. 

L'OBLIGACIÓ D'ESTABLIMENT DE SISTEMES DE RECOLLIDA PORTA A PORTA O EQUIVALENT 

QUE PERMETA L'APLICACIÓ DE SISTEMES COM EL PAGAMENT PER GENERACIÓ, 

DIRECTAMENT A LA CIUTADANIA, PER ALS MUNICIPIS DE MÁS DE 50.000 HABITANTS 

CENSATS, PER A LA FRACCIÓ BIORESIDUS I ENVASOS LLEUGERS, S’APLICARÀ A PARTIR DE 

L'1 DE GENER DE 2021, encara que l'obligació d'implantació de la recollida selectiva de 

bioresidus s’aplicarà a partir del 31 de desembre de 2019. 

D'acord amb les recomanacions de la UE en la nova Directiva 851/2018, mitjançant norma 

amb rang de llei, si escau, S'ESTABLIRAN CÀNONS A LES OPERACIONS DE DEPÒSIT EN 

ABOCADOR I INCINERACIÓ DE RESIDUS, TANT DOMÈSTICS COM COMERCIALS I INDUSTRIALS. 

Aquests ingressos, previs els tràmits pertinents, hauran de ser finalistes, i hauran d'utilitzar-

se per al foment de la reducció, preparació per a la reutilització, recollides selectives en 

origen, tractament previ i valorització material, dels diferents sectors i agents gravats. 



 

 

 

 

27 22. CRONOGRAMA D'OBLIGACIONS NORMATIVES D'ACORD AMB EL VIGENT PIRCVA. 

PLANS LOCALS DE GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES. Article 14. Plans locals de 

gestió residus domèstics i assimilables. D'acord amb  la Llei 22/2011 i les seues 

modificacions, les entitats locals podran establir plans locals de residus, en l'àmbit de les 

seues competències. 

 ALMENYS, LES ÀREES URBANES DE MÁS DE 10.000 HABITANTS DISPOSARAN D'UN 

PLA LOCAL DE RESIDUS ABANS DE L'1 DE GENER DE 2021. 

 PER ALS MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS, les entitats locals podran 

sol·licitar l'elaboració d'un pla local tipus a les diputacions provincials, d'acord amb 

les competències d'aquestes segons la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. Aquest pla local haurà d'estar 

aprovat per l'entitat local corresponent ABANS DE L'1 DE SETEMBRE DE 2021. 

RECOLLIDA PORTA A PORTA O EQUIVALENT. 

 LES ENTITATS LOCALS RESPONSABLES DELS SERVEIS DE RECOLLIDA de més de 

50.000 habitants (INE de la CV) hauran de disposar almenys, ABANS DE L'1 DE 

GENER DE 2021, d’una recollida porta a porta o equivalent, almenys per a la fracció 

bioresidus i envasos lleugers, juntament amb un sistema d'identificació 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 generació, en alguna ruta 

de recollida, unitat completa de gestió, pedania, barri, districte o similar que 

determine l'entitat local. En defecte d'això, prèvia justificació en el Pla local de 

residus, hauran de comptar amb un sistema de recollida alternatiu, que permeta la 

identificació dels usuaris i l'aplicació igualment de polítiques econòmiques i fiscals a 

favor de la recollida selectiva en origen en favor de la ciutadania, com el pagament 

per generació. 

EDUCADOR AMBIENTAL. Article 14. Plans locals de gestió residus domèstics i assimilables. 

Dins de tots els plans locals de gestió de residus de totes les entitats locals responsables dels 

serveis de recollida de residus en la Comunitat Valenciana, ABANS DE L'1 DE GENER DE 

2021, tots els municipis hauran de disposar d'almenys 1 educador ambiental a jornada 

completa. El seu nombre dependrà dels seus habitants censats segons l'INE. 
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RECOLLIDA SELECTIVA DE BOLQUERS I PRODUCTES D'HIGIENE ÍNTIMA. Article 24. 

Responsabilitat ampliada del productor en matèria de residus i altres mecanismes de gestió 

que garantisquen la reducció de residus en abocador. 

 

Abans de l'1 de gener de 2021, les entitats locals de la Comunitat Valenciana, conforme al 

seu àmbit competencial, analitzaran i implantaran una recollida separativa obligatòria dels 

residus de bolquers i productes d'higiene íntima dels domèstics i assimilables, a l'objecte 

que, pel Consorci o entitat de gestió competent, aquests siguen destinats a la millor gestió 

de residus possible. 

INSTAL·LACIONS DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES. Article 17. 

Instal·lacions de valorització de residus domèstics i assimilables. Apartats de l'1 al 4. 

 En l'horitzó temporal del present Pla PIRCV, la generació total de rebutjos no 

valoritzables, amb destinació a abocador, es limitarà com a màxim al 42% sobre la 

totalitat de residus produïts (prenent en consideració la totalitat de residus entrats 

en les plantes TMB, més les t d'entrada en plantes de fracció orgànica, més les t 

totals recollides selectives en origen i les t totals entrades en ecoparcs), fins al 31 de 

desembre de 2019. A PARTIR DEL 31 DE DESEMBRE DE 2019, ELS OBJECTIUS SERAN: 

 31 desembre 2020: 35% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 

 31 desembre 2021: 34% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 

 31 desembre 2022: 30% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 

En qualsevol cas, abans de l'1 de juny de 2020, la línia de classificació d'envasos de totes les 

plantes de classificació d'envasos i de tractament mecànic biològic de residus domèstics i 

assimilables de la Comunitat, bé siguen públiques o privades de tota índole, hauran de 

disposar d'una configuració en circuit tancat, a fi de reprocesar els materials que no siguen 

inicialment valorats i recuperar-los de forma completa en un o diversos cicles de reciclatge, 

tendint a una maximització de l'efectivitat de la classificació d'envasos sobre el total de 

materials recuperables d'entrada. 

OBLIGACIÓ DE RECOLLIDA SELECTIVA DE BIORESIDUS. Article 21. Bioresidus. 

Abans de 2020, tots els municipis i entitats locals responsables dels serveis de recollida de 

residus, hauran de tindre implantada una recollida separada de bioresidus, comptant amb 

els sistemes de recollida més eficients per a cada cas. 
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Els objectius mínims a nivell autonòmic, de recollida selectiva de bioresidus, dins de 

l'horitzó temporal del present Pla, amb l'objectiu de donar compliment al que es preveu en 

la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats i les seues modificacions, seran els següents: 

 31 de desembre de 2020: 25% de la totalitat de bioresidus produïts. 

 31 de desembre de 2021: 30% de la totalitat de bioresidus produïts. 

 31 de desembre de 2022: 50% de la totalitat de bioresidus produïts. 
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CRONOGRAMA D'OBLIGACIONS NORMATIVES D'ACORD AMB EL VIGENT PIRCVA 

REBUIG A ABOCADOR. En l'horitzó temporal del present Pla, la generació total de rebutjos no 
valoritzables, amb destinació a abocador, es limitarà com a màxim al 42% sobre la totalitat de 
residus produïts (prenent en consideració la totalitat de residus entrats en les plantes TMB, més les 
t d'entrada en plantes de fracció orgànica, més les t totals recollides selectives en origen i les t totals 
entrades en ecoparcs), fins al 31 de desembre de 2019. A partir del 31 de desembre de 2019, els 
objectius seran: 
31 desembre 2020: 35% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 
31 desembre 2021: 34% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 
31 desembre 2022: 30% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts 

Art. 22. Objectius de reciclatge per a diverses tipologies de residus El PIRCVA estableix objectius 
quantitatius anuals, per a la gestió de residus. Anualment, la conselleria competent en medi 
ambient, avaluarà el nivell de compliment dels objectius, utilitzant per a això els sistemes de càlcul 
que s'indiquen per a cada anualitat en la normativa bàsica estatal, de forma coherent i igualitària 
amb l'indicat en el PEMAR i per a la resta de CCAA. Els objectius quantitatius a determinades 
fraccions de residus, de forma homogènia amb el Pla Estatal Marco de Residus, es té el següent: 
a) Residus domèstics: 
31 desembre 2019: 50% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts. 
31 desembre de 2020: 65% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts. 
31 de desembre de 2021: 66% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts. 
31 desembre 2022: 67% reciclats respecte de la totalitat de residus produïts. 
b) Residus d'envasos lleugers (sistema de comptabilització actual nacional): 
Metalls (alumini-acer): 
31 desembre 2019: 80% de totes dues fraccions per separat 
31 desembre 2020: 90% de totes dues fraccions per separat 
Plàstics: 
31 desembre 2019: 74% 
31 desembre 2020: 75% 
Tetra-brick: 
31 desembre 2019: 88% 
31 desembre 2020: 90% 
Paper-cartó: 
31 desembre 2019: 85% 
31 desembre 2020: 90% 
Vidre: 
31 desembre 2019: 75% 
31 desembre 2020: 80% 
En qualsevol cas, prevaldran els que l'Estat indique per a la Comunitat Valenciana com a contribució 
a l'objectiu nacional, durant el present pla, cas que una norma bàsica ho indique. 

c) RAEES: 
S'hauran d'aconseguir, almenys, els següents objectius: 
Recollida separada fins a 31 de desembre de 2019: 65% de la mitjana del pes AEE (Aparells Elèctrics 
i Electrònics posats en el mercat els 3 anys anteriors), segons cita literal el PEMAR, o en defecte el 
85% dels RAEE generats. 
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d) NFU: 
S'haurà d'elaborar un inventari d'apilaments de pneumàtics abandonats NFU. 
La Generalitat fomentarà l'aplicació de les Millors Tècniques Disponibles ( MTD) a la gestió de NFU. 
Preparació per a la reutilització: 
31 de desembre de 2019: 14% 
31 de desembre de 2020: 15% 
31 de desembre de 2021: objectiu de la normativa bàsica nacional 
31 de desembre de 2022: objectiu de la normativa bàsica nacional 
Reciclatge: 
31 de desembre de 2019: 43% (Acer 100%) 
31 de desembre de 2020: 45% (Acer 100%) 
31 de desembre de 2021: objectiu de la normativa bàsica nacional 
31 de desembre de 2022: objectiu de la normativa bàsica nacional 
Valorització material i altres formes de valorització: 
31 de desembre de 2019: 35% 
31 de desembre de 2020: 30% 
31 de desembre de 2021: objectiu de la normativa bàsica nacional 
31 de desembre de 2022: objectiu de la normativa bàsica nacional 
e) Piles i bateries: 
Índexs de recollida separada, piles i acumuladors portàtils: 31 de desembre de 2019: 46%. En 
qualsevol cas, els objectius per als exercicis 2020, 2021 i 2022 seran els establits per la norma bàsica 
nacional, segons l'RD nacional d'aplicació o norma que el desenvolupe, modifique o substituïsca. 
Índexs de recollida separada, piles i acumuladors d'automoció: 31 de desembre de 2019: 98%. 
En qualsevol cas, els objectius per als exercicis 2020, 2021 i 2022 seran els establits per la normativa 
bàsica nacional, segons l'RD nacional d'aplicació o norma que el desenvolupe, modifique o 
substituïsca. 
Índexs de recollida separada, piles i acumuladors industrials: 31 de desembre de 2019: 98% (cadmi, 
CD), 98% (Plom, Pb), 65% (les que no contenen Cd ni Pb). 
En qualsevol cas, els objectius per als exercicis 2020, 2021 i 2022 seran els establits per la normativa 
bàsica nacional, segons l'RD nacional d'aplicació o norma que el desenvolupe, modifique o 
substituïsca. 
Índexs de Reciclat piles i acumuladors: 
Pb-àcid: Abans de 2020: 65% - Ni-Cd: Abans de 2020: 75% - Resta de piles i acumuladors abans de 
2020: 50%. 
En qualsevol cas, els objectius per als exercicis 2020, 2021 i 2022 seran els establits per la normativa 
bàsica nacional, segons l'RD nacional d'aplicació o norma que el desenvolupe, modifique o 
substituïsca. 
f) Llots: 
El 31 de desembre de 2019 (càlculs sobre la quantitat total de llots produïts): El 85% mínim 
valorització material (en els sòls o un altre tipus de valorització com a compostatge). El 15% altres 
sistemes de gestió autoritzats. Eliminació en abocador màxim 6%. 
El 31 de desembre de 2022 (càlculs sobre la quantitat total de llots produïts): El 90% mínim 
valorització material (en els sòls o un altre tipus de valorització com a compostatge). El 10% altres 
sistemes de gestió autoritzats. Eliminació en abocador màxim 4%. 
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Els objectius en matèria de gestió dels RCD, són els següents: 
Abans de l'1 de gener de 2020, promoure l'establiment un acord marc sectorial per a impulsar la 
utilització d'àrids reciclats procedents de RCD en obres de construcció. 
Percentatge RCD no perillós a preparació per a la reutilització, reciclatge i altres operacions de 
valorització (a exclusió de terres i pedres netes): 
31 de desembre de 2019: 68% 
31 de desembre de 2020: 70% 
31 de desembre de 2021: 73% 
31 de desembre de 2022: 75% 
Eliminació dels RCD no perillosos en abocador: 
31 de desembre de 2019: 32% 
31 de desembre de 2020: 30% 
31 de desembre de 2021: 27% 
31 de desembre de 2022: 25% 
Percentatge de terres i pedres netes (LER 170504), utilitzats en obres de terra i en obres de 
restauració, condicionament o farciment: 
31 de desembre de 2019: 87% 
31 de desembre de 2020: 90% 
31 de desembre de 2021: 92% 
31 de desembre de 2022: 93% 
Eliminació de terres i pedres netes (LER 170504): 
31 de desembre de 2019: 13% 
31 de desembre de 2020: 10% 
31 de desembre de 2021: 8% 
31 de desembre de 2022: 7% 

Art. 43. Foment de la recollida selectiva de bioresidus i noves instal·lacions i equips de tractament 
de residus, a través de cànons a l'abocador i incineració. L'obligació d'establiment de sistemes de 
recollida porta a porta o equivalent que permeta l'aplicació de sistemes com el pagament per 
generació, directament a la ciutadania, per als municipis de més de 50.000 habitants censats, per a 
la fracció bioresidus i envasos lleugers, s’aplicarà a partir de l'1 de gener de 2021, encara que 
l'obligació d'implantació de la recollida selectiva de bioresidus s’aplicarà a partir del 31 de desembre 
de 2019. 

 


