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LA GENERACIÓ DE RESIDUS

• Una de les principals característiques de les
societats més desenvolupades econòmicament
és el consum d’una gran quantitat de recursos
naturals per a satisfer les nostres necessitats, siguen
o no bàsiques.

• Els productes que emprem, generats a partir de
materials de procedència molt diversa, es
caracteritzen, en gran mesura, per tenir un cicle
de vida curt, per la qual cosa, que al finalitzar la
seua vida útil poden passar a ser considerats com
RESIDUS.

• A part de la problemàtica que suposa la
sobreexplotació de recursos, la generació de
residus de diferent naturalesa pot suposar greus
problemes ambientals, econòmics i socials, si no es
realitza una adequada gestió.



QUÈ ÉS UN RESIDU?

• Residu és qualsevol substància o objecte que el seu
posseïdor rebutja o té la intenció de rebutjar (Llei 22/2011, de 28

de juliol, de residus i sòls contaminats).

• Hi ha diferents tipus de classificacions: atenent al seu
origen, a la seua gestió, a les seues característiques i
composició (perillositat).

• La legislació estatal (Llei 22/2011, de 18 de juliol), classifica
los residus (art. 6) en:

- Residus Perillosos.

- Residus No Perillosos.

• La legislació estatal vigent, també distingeix el residu
segons la competència de la seua gestió (art. 3):

- Domèstics.

- Comercials.

- Industrials.



CONTEXT NORMATIU
Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus. (DOCE num.

L312/3, de 22/11/08).

Directiva 2018/851/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, por la que se modifica la Directiva

2008/98/CE (DOUE num. L 150, de 14/06/18).

Llei 22/2011 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. (BOE num. 181, de 29/07/2011).

Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient (BOE num. 302, de 20/12/2016)

(Modifica la Llei 22/2011).

PEMAR, Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022.

Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana. (DOGV num. 3898, de 15/12/2000).

Decret Llei 4/2016, de 10 de juny, del Consell, pel que s’estableixen mesures urgents per a garantir la gestió dels residus

municipals (DOGV num. 7805, de 14/06/2016).

Decret 55/2019, de 5 de abril, del Consell, pel que s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat

Valenciana (DOGV num 8536, de 26/04/2019).

Ordenança de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de residus sòlids urbans (BOP núm. 110, de 10 de

maig de 1990, modificació en BOP núm. 311 de 31 de desembre de 2011)

Reglament del servici d’arreplega de residus de la xarxa global d’ecoparcs (BOP núm. 7 de 9 de gener de 2013)
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NOUS REPTES EN MATÈRIA DE RESIDUS
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• Entregar els residus per al seu tractament segons s’establesca a les
ordenances locals (Art. 17, llei 22/2011).

• Classificar els residus abans de l’entrega (Art. 60, llei 10/2000).

La CIUTADANIA ha de...

• Recollir, transportar i tractar els residus domèstics generats en las cases,
comerços i serveis. (Art. 12, llei 22/2011).

• Habilitar els espais i mecanismes per a la recollida separada de residus
domèstics per a facilitar el reciclat i la reutilització. (Art. 21, llei 22/2011).

• Implantar la recollida selectiva del biorresidu abans de 2020. (PIR-CVA,
2019-2022).

Les ENTITATS LOCALS han de…

Residus domèstics, Residus generats a les cases com a

conseqüència de les activitats domèstiques. Els similars

als anteriors generats en serveis i industries. (Art. 3, llei

22/2011).

+



MESURES PER A REDUIR RESIDUS A ABOCADOR

Esdeveniments festius
Gestió selectiva d’envasos i residus d’envasos.
Reduir la quantitat de residus d’envasos produïts.

Establiments de gestió 
pública o público-

privada
Recollida selectiva de d’EELL, P/C, vidre i biorresidus.

Centre de gran 
afluència de població*

(centres comercials, 
supermercats, centres 

d’oci, etc)

Recollida selectiva de d’EELL, P/C, vidre, biorresidus i 
plàstics no envasos.

Xicotet comerç Recollida selectiva porta a porta al menys de P/C.

* És responsabilitat de cada establiment organitzar la seua gestió de residus, bé a través de gestors privats o bé utilitzant el servei el servei de 
recollida municipal (art. 24k PRICVA).

Bolquers i productes 
d’higiene íntima 

Recollida selectiva abans de 2021.

Residus tèxtils Recollida selectiva abans de 2021.

Sector HORECA Recollida selectiva de d’EELL, vidre i oli vegetal usat.





CATADAU



Com DIPOSITEM els residus a Catadau?

RSU mescla Paper i Cartró Envasos lleugers Vidre

Ecoparc:
Roba, oli de cuina, 

joguines, RAEES, etc.

Tèxtil Oli Voluminosos

Orgànica

Des de 2021



Qui s’encarrega de la RECOLLIDA?

KANGATEC S.L.



Com es fa la GESTIÓ posterior?

Valorització i 
eliminació

Reciclatge

Reparació

Reciclat
Gestors autoritzats

ReutilitzacióKANGATEC S.L.

Compostatge



Consorci Ribera i Valldigna

51 municipis, 3 comarques, 323.132 hab.

Pla Zonal 5

Àrea de Gestió V4



RESIDU RESTA NO SELECTIVA

Recollida Transferència Transport Valorització i 
eliminació



Quants residus GENEREM a Catadau?
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I per FRACCIONS? Més de 1.200 Tones/any

Menys de 110 Tones/any

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020



Quant representa la recollida SELECTIVA?

* Generació de residus domèstics al municipi de Catadau per a l’any 2020. No està comptabilitzats els residus depositats en l’ecoparc.

91,89%

2,31%

2,10% 3,46% 0,23%

Fracció orgànica

Fracció resta

EE.LL.

P/C

Vidre

Tèxtil

8,11% < 67% 
2022



IMPORTÀNCIA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA

RESIDUO CC.VV. España

Materia orgánica 41,0 % 47,8 %

Plásticos 14,6 % 13,3 %

Papel/Cartón 19,0 % 14,5 %

Vidrio 5,7 % 4,6 %

La correcta gestió de la Fracció Orgànica és fonamental per aconseguir els 
objectius de reciclatge marcats per les diferents normatives.

A més a més, la seua correcta valorització permet obtenir un subproducte 

amb un elevat valor afegit: compost.



ALTRES MODELS DE GESTIÓ

UN MATEIX REPTE, DIVERSES SOLUCIONS



• Vistabella de Maestrat: recollida porta a porta de
totes les fraccions i valorització del residu orgànic
per a fer compost de qualitat.

• Atzeneta de Maestrat: recollida porta a porta de la
fracció orgànica i valorització del residu orgànic per
a fer compost de qualitat. Recollida en contenidors
de les altres fraccions.

• Ayora: experiència pilot de recollida porta a porta,
amb identificació d’usuari, de la fracció orgànica i
compostatge comunitari. Canvi del model actual en
contenidors a la recollida porta a porta de totes les
fraccions.

• Agres: experiència pilot de compostatge comunitari.

• Carrícola: compostatge comunitari de la fracció
orgànica i recollida en contenidors de les fraccions
EELL, P/C, vidre i resta

• Bocairent: recollida selectiva de la fracció orgànica
per a obtindre compost de qualitat mesclant-la amb
residu agrícola i forestal.

• Orba: zones amb recollida porta a porta de totes les
fraccions i zones amb àrees d’aportació d’accés
restringit amb contenidors.

• Bellús: recollida porta a porta de la fracció orgànica
per a compostar in situ i recollida en contenidors
tancats amb identificació d’usuari de la fracció
resta.

Vistabella 

de Maestrat

Bocairent

Ayora

Agres

Carrícola

Orba

Atzeneta

de Maestrat

Mixte

PAP

Bellús

5é contenidor

València

Alzira



• Cubells amb identificació d’usuari per a la
recollida porta a porta de la fracció
orgànica.

• Transport del bioresidu a illa de compostatge
i elaboració de compost de qualitat.

AYORA



BELLÚS
• Inici de recollida porta a porta de la fracció

orgànica en 2017.

• Entre 2017 i 2020 es triplica el rendiment de
recollida separada, passant del 10,37% al 33,95%.

• Compostatge in situ de la fracció orgànica.

• Recollida de la fracció resta en contenidors
tancats amb identificació d’usuari



CARRÍCOLA

AUTOGESTIÓ
Solució de 

proximitat

• Recollida porta a porta de la fracció
orgànica.

• Valorització en illa de compostatge del
COR.

• Recollida en contenidors de les altres
fraccions.



ecomòbil

ORBA





ALBAL CIRCULAR
• Iniciativa de compostatge veïnal (Associació del camp a la taula)

• Inici experiència Novembre de 2020

• 42 famílies + 1 col·legi ( 119 persones adherides)

• Adhesió voluntària

• Aportació de matèria orgànica en contenidors tancats.

• Més de 2.000 kg recollits en 6 mesos de funcionament.



PROCÉS PARTICIPATIU



QUÈ FAREM A CATADAU PER ACONSEGUIR 
ELS OBJECTIUS QUE MARCA EL PIRCVA?

PLA LOCAL DE GESTIÓ DE 
RESIDUS DOMÈSTICS I 

ASSIMILABLES

INFORMACIÓ / 
FORMACIÓ

PARTICIPACIÓ

RETORN 
D’INFORMACIÓ



CONTINGUTS BÀSICS DEL PLA

• CONTEXT NORMATIU.

• DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ (Generació + gestió).

• OBJECTIUS.

• ACCIONS A IMPLEMENTAR.

• SEGUIMENT I AVALUACIÓ.



OBJECTIUS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

• Fomentar la informació, la sensibilització
i la conscienciació social en matèria de
residus.

• Aconseguir el màxim consens social i
polític.

• Implicar a la ciutadania en la gestió dels
residus.

• Dissenyar, conjuntament, les línies
bàsiques que definiran el PLA LOCAL DE
GESTIÓ DE RESIDUS DE CATADAU.

• Aconseguir, a mitjà termini, una gestió
sostenible dels residus basada en:
reducció, priorització de la recollida
selectiva, valorització, proximitat i
optimització de la gestió pública



CALENDARI DEL PROCÉS

26 OCTUBRE DESEMBRE

Presentació 

inicial

Sessió 

participativa 

presencial

Presentació del Pla

Periode de 

participació 

online

3 NOVEMBRE – 3  DESEMBRE2 NOVEMBRE



PARTICIPACIÓ ONLINE

www.municipis2030.es



VOS ESPEREM!

“CAP A L’HORITZÓ 2030”


