
 

 

 

 
 

 

 

Aquest informe pertany al projecte Reciclar és Participar, que  

Ecologistes en Acciò del País Valencià, en col·laboració amb la 

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, 

Participació i Cooperació. 

 
 
 
 
 
 
 



 

RECICLAR ÉS PARTICIPAR 

GESTIÓ DELS BIORESIDUS AL PAÍS VALENCIÀ 

 

 
Partint dels baixos índexs d’eficiència en la gestió dels residus al País Valencià,1 i del gran 

impacte negatiu que té aquest fet sobre la salut humana i el medi ambient, el projecte 

“Reciclar és participar” persegueix ampliar el diagnòstic de la gestió dels bioresidus en el 

territori des del punt de vista de l’economia circular, fomentar la sensibilització i participació 

social i enfortir les xarxes de participació ciutadana. 

Un dels objectius d’aquest projecte és visibilitzar els diversos models de gestió implementats 

arreu del territori, com també el grau de compliment i d’adaptació per a assolir els 

compromisos que s’estableixen en el Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana del 

2013 (PIRCV)2 i els objectius europeus de reutilització i reciclatge de la Directiva marc de 

residus per als anys 2020, 2025, 2030 i 2035. 

Aquestes normatives marquen les línies estratègiques i les mesures necessàries per a invertir 

la piràmide de gestió de residus actual, en què no s’incentiva la reducció, la reutilització i el 

reciclatge dels residus, i avançar cap a la denominada economia circular,3 en què el residu es 

converteix en recurs. Pel que fa a la recuperació i revaloració de la fracció orgànica, el PIRCV 

preveu la inclusió de mesures en els plans per a impulsar la recollida separada de bioresidus i 

el tractament posterior, el compostatge domèstic, comunitari i l’ús del compost produït.4 A 

més a més, cal tenir en compte els objectius a mitjà i llarg termini marcats per la normativa 

comunitària, que estableix una recollida selectiva del 55% per a l’any 2020 i del 65% per al 

2025. 

Precisament el projecte posa el focus d’atenció en la fracció orgànica dels residus domèstics, i 

considera que el tractament adequat d’aquests residus és un element clau per a la millora 

tècnica, econòmica i ambiental del sistema de gestió. 

A fi de visibilitzar el panorama d’adaptació i compliment dels objectius esmentats, s’han 

caracteritzat els sistemes de gestió de la fracció orgànica dels residus urbans en els 542 

municipis valencians. Per a fer-ho, s’han fet enquestes telefòniques a regidors/ores i personal 

tècnic municipal; s’ha estudiat la informació que figura en el PIRCV i també s’han fet consultes 

als consorcis de les 13 àrees de gestió de residus que hi ha en territori valencià. 

La informació obtinguda ha permès identificar les qüestions següents: 

• Existència de sistemes de recollida selectiva de la fracció orgànica i tipologia: 

instal·lació del cinquè contenidor (obert o tancat) o recollida porta a porta. 

• Previsió d’implementació de sistemes de separació de la fracció orgànica en origen. 
 
 
 

1 Ecologistes en Acció del País Valencià (2017): “L’eficàcia de la gestió de residus, possibilitats de millora 

amb el sistema de retorn i la separació de la fracció orgànica”. 
2 Instrument de planificació de la Generalitat Valenciana en el qual es determina l’estratègia de gestió i 

el tractament dels residus (domèstics i industrials) generats en l’àmbit valencià. 
3 Economia circular: sistema d’aprofitament de recursos en què es prioritza la reducció dels elements: 

minimització de la producció al mínim indispensable i, quan siga necessari fer ús del producte, decantar- 

se per la reutilització dels elements que, per les seues propietats, no poden tornar al medi ambient. 
4 Objectius del PIRCV incorporats de l’article 24 de la Llei 22/2011.



 

• Sistemes de tractament de la fracció orgànica: planta de compostatge municipal o de 

compostatge comunitari. 

 

 
RESULTATS 

Aquest estudi revela una gran manca de mesures dirigides a lluitar contra la insostenibilitat de 

la gestió dels residus al País Valencià. Tal com mostra la figura 1, el 92% dels municipis no 

disposa de mecanismes per a proporcionar a la ciutadania un servei de separació i tractament 

de la matèria orgànica, dels quals només un 16% consideren que cal instal·lar el cinquè 

contenidor, i un 3% es planteja el sistema de recollida porta a porta. 

Només el 8% dels municipis tenen mitjans per a recollir bioresidus de forma selectiva. En 

aquests casos, el sistema més emprat és la instal·lació d’un cinquè contenidor obert 

(contenidor marró), encara que alguns municipis com Alacant opten per contenidors tancats. 

Per contra, tan sols dos municipis, Orba i Aiora, empren el sistema de recollida porta a porta. 

Malgrat la tendència general, l’experiència mostra que el sistema porta a porta estimula la 

separació en origen i la corresponsabilitat ciutadana, a més d’augmentar l’eficiència del 

sistema.5 No obstant això, els municipis que es decanten per la recollida selectiva no opten per 

aquest model, ja siga per desconeixement de tècnics i prenedors de decisions, o bé per una 

visió miop i reduccionista a l’hora d’analitzar-ne els costos. 

 

 

 

Figura 1. Percentatge de municipis valencians amb sistemes de gestió dels bioresidus i tipologia. 

Font: elaboració pròpia. 
 

En les figures 2, 3 i 4 es mostren els sistemes de recollida selectiva de bioresidus (RSB) per 

província. S’hi pot observar que a Castelló i València hi ha més quantitat d’iniciatives. 

Tanmateix, vora el 80% són municipis de menys de 10.000 habitants. Per això a la província de 

 
 

5 Després de la implantació de recollida selectiva porta a porta dels residus urbans a Orba, es va passar 

d’un 20% a un 80% de recollida selectiva, i del 0% al 20% de la fracció orgànica (presentació 

d’experiències a Orba en les Jornades d’Economia Circular a Guardamar del Segura, 2 d’octubre del 

2018).



 

València la població amb servei d’RSB és del 23%, proporció que es redueix al 8%6 si no es 

considera la població que resideix al cap i casal. Per contra, a Castelló la implementació s’ha fet 

tant a la capital de província com en altres municipis de més de 10.000 habitants, i en els dos 

àmbits inclou vora el 20% de la població. 

En el cas de la província d’Alacant, el servei d’RSB s’ofereix en menys nombre de municipis i 

proporciona cobertura al 4% del conjunt de la població. 

 

 

 

Figura 2. Mapa dels sistemes de recollida selectiva i tractament dels bioresidus a la província de Castelló. 

Font: elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Dades de població amb cobertura del servei RSB considerats: Castelló, 4.000 habitants amb cobertura; 

València, 400.000 habitants amb cobertura; Alacant, 16.526 habitants amb cobertura.



 

 

 
 

Figura 3. Mapa dels sistemes de recollida selectiva i tractament dels bioresidus a la província de 

València. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

Figura 4. Mapa dels sistemes de recollida selectiva i tractament dels bioresidus a la província d’Alacant. 

Font: elaboració pròpia. 


