
Sabies que…?
El Pla Local de Gestió de Residus és un pla d’acció 
amb la implementació del qual es pretén assolir els 
objectius que exigeix el Pla Integral de Residus de la 
Comunitat Valenciana (PIRCVA) de manera coordi-
nada amb el Pla de Minimització de residus de la 
Vall d’Albaida que actualment s’està adaptant a les 
noves normatives europees, nacionals i autonòmi-
ques.

Entre els objectius a assolir per al 2022 estan:

. Implantar la recollida separada dels biorresidus.

. Aconseguir un rendiment de recollida separada 
del 50% dels biorresidus generats.
. Preparar per al reciclatge, almenys, el 67% dels 
residus domèstics generats.
. Dipositar en un abocador un màxim del 30% dels 
residus domèstics generats.
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EL NOSTRE MÈTODE

. Entrevistes a peu de carrer 
que faran persones acreditades 
de l’Ajuntament als veïns i veïnes 
de l’Olleria.
. Sessió informativa per donar a 
conèixer la situació actual pel 
que fa a la gestió de residus al 
municipi i les noves obligacions 
normatives.
. Sessió participativa com a 
espai de debat per a què tots i 
totes pugueu aportar i compar-
tir les vostres idees de com 
millorar la gestió dels residus a 
l’Olleria. 
. Qüestionaris online per a 
acostar la participació a casa.
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PROCÉS PARTICIPATIU

L’Ajuntament de l’Olleria 
posa en marxa un 
procés participatiu per a 
dissenyar un model de 
recollida de residus 
domèstics consensuat 
per tots el veïns i veïnes.
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ESCOLTEM A TOTHOM

Entre totes i tots pensa-
rem quina és la manera 
més adequada d’afron-
tar este repte. 

COM ANEM A ACONSEGUIR-HO: 

“CAP A L’HORITZÓ 2030”

PLA LOCAL DE RESIDUS DOMÈSTICS
I ASSIMILABLES DE L’OLLERIA



Entrevistes a peu de carrer
Mes de març 

Sessió Informativa
15 d’abril  18:30h. Aula taller del Centre Social

Sessió Participativa
22 d’abril  18:30h. Aula taller del Centre Social

Participació Online
Mesos de març i abril  en municipis2030.es

municipis2030.es

OBJECTIU 2030

21 DE GENER DE 2020
a les 19.00 h

cap a una nova gestió 
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MUNICIPIS 

mediambient@lolleria.org


