ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL DE
GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I
ASSIMILABLES
PROCÉS PARTICIPATIU
Sessió Participativa – World café
Xàtiva, març 2020

OBJECTIUS DEL PROCÉS PARTICIPATIU
•

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

•

Informar a la ciutadania de les obligacions que
estableix el nou PIRCVA 2019-2022

•

Aconseguir el màxim consens social i polític.

•

Implicar a la ciutadania en la gestió dels
residus.

•

Dissenyar, conjuntament, un nou model de
recollida selectiva dels residus.

•

Aconseguir, a mitjà
sostenible dels residus.

termini,

una

gestió

PROCÉS PARTICIPATIU

Presentació del Pla
Presentació
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MAIG

PARTICIPACIÓ PRESENCIAL
•

GRANS PRODUCTORS.
Xicotet comerç. 04/02
Grans superfícies i activitat industrial. 06/02
Sector HORECA. 11/02

•
•
•

•

CENTRES EDUCATIUS. 13/02

•

ENTITATS ORGANITZADORES DE FESTES I ESDEVENIMENTS. 20/02

•

NUCLIS DE POBLACIÓ.
•
•
•
•
•

Centre històric. 25/02
Eixample. 27/02
Anahuir. 03/03
Bixquert, Carraixet, Sorió. 06/03
Torre Lloris. 07/03

70
Persones han
participat de
manera
activa fins al
moment

EL PROCÉS SEGUEIX OBERT ONLINE...

RECORDEM…

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).

Les ENTITATS LOCALS han 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).

La CIUTADANIA ha de...
• 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).

RECORDEM…
Situació actual del municipi de Xàtiva
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Fracc. orgànica
Fracció resta
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* Generació de residus domèstics al municipi de Xàtiva per a l’any 2018. No està comptabilitzats els residus depositats en
l’Ecoparc mòbil.
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RECORDEM…
Bolquers i productes
d’higiene íntima

✓ Recollida selectiva abans de 2021.

Residus tèxtils

✓ Recollida selectiva abans de 2021.

Esdeveniments festius

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

Establiments de gestió
pública o públicoprivada

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

Sector HORECA

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

Xicotet comerç

✓ Recollida selectiva porta a porta al menys de P/C.

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.

(*) 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).

RECORDEM…

Mixte
Vistabella
de Maestrat

PAP

•

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.

•

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 i
recollida en contenidors de les fraccions EELL, P/C,
vidre i resta.

5é contenidor
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UN MATEIX REPTE, DIVERSES SOLUCIONS

METODOLOGIA DE TREBALL

World Café
Sessió Participativa: febrer - març

Validació aportacions: març - abril

Definir, conjuntament, les
variables de disseny del
nou model de recollida
selectiva dels residus
domèstics.

Enviament dels resultats de
les sessions participatives per
a què els assistents puguen
explicar, aprofundir i
puntualitzar aquelles
aportacions que no hagen
quedat ben definides.

METODOLOGIA DE TREBALL

World Café
Sessió Participativa: febrer - març

Intercanvi d’informació: febrer - maig

Definir, conjuntament, les
variables de disseny del
nou model de recollida
selectiva dels residus
domèstics.
Enviament dels resultats de
les sessions participatives per
a què els assistents puguen
explicar, aprofundir i
puntualitzar aquelles
aportacions que no hagen
quedat ben definides.

LA METODOLOGIA: WORLD CAFÉ
És una forma intencional de crear
una xarxa viva de conversació al
voltant d’assumptes que importen.

És un procés creatiu que comporta
a un diàleg col·laboratiu.

És un espai en el que es
comparteixen el
coneixement i la creació
de possibilitats per a
l’acció en grups de totes
les mesures.

Els 7 principis del World Café

1. Establir el context.
2. Recrear un espai agradable.

3. Identificar preguntes poderoses.
4. Motivar la contribució de totes i tots.
5. Connectar les diferents perspectives.
6. Escoltar junts i anotar patrons.
7. Recollir i compartir descobriments col·lectius.

1. Centrat en allò que realment importa.

2. Relaciona i connecta idees.
3. Contribueix amb les teues idees i experiències.
4. Porta amb tu a la següent ronda de conversa allò que

penses que siga l’essència del que s’ha parlat en la
teua taula.
5. Escolta per a poder comprendre el més profund, i el

més vertader.
6. Roman obert al canvi.
7. No busques respostes, sinó el significat del que se diu.

Escolta! Tots som savis…
Escoltar és un regal que ens fem els uns als altres

No planifiques la resposta… així escoltaràs millor

Deixa’t
influenciar!
Escoltant trobaràs preguntes més profundes

Escolta per a poder reforçar qui parla

SITUA’T
…AVUI ÉS 14 D’ABRIL DE 2023…

XÀTIVA HA ASSOLIT ELS OBJECTIUS QUE ENS
MARCA EL NOU PIRCVA 2019-2022

1. Com ha reduït Xàtiva la
generació de residus?

Com ha dissenyat la recollida
selectiva dels mateixos?

2. Quines accions han sigut
necessàries implementar per
aconseguir els objectius?

3. Quins actors i quins recursos
han resultat essencials per a
desenvolupar les accions i
assolir els objectius?

Gràcies per assistir!
Vos esperem en la pròxima sessió.

