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ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE ELABORACIÓ D'UN PLA LOCAL DE 
GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES DE BANYERES DE MARIOLA 
 
Exp.:000112/2021-GENSEC 
 
L'Ajuntament de Banyeres de Mariola, per iniciativa de la regidoria de Neteja i Residus Urbans, 
considera necessari l'elaboració i confecció d'un Pla de gestió de residus domèstics i assimilables 
en el municipi. 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a 
l'elaboració del projecte d'ordenança, en aquest cas es pretén un pla de gestió, se substanciarà 
una consulta pública a través del portal web de l'administració competent en la que es recaptarà 
l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la 
futura norma sobre: 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació 
c) Els objectius de la norma 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 
 
Les qüestions sobre les quals podran aportar-se opinions, suggeriments respecte de la present 
iniciativa següents: 
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 
 
La Directiva Marco de Residus 2008/98/CE de 19 de novembre, constitueix el principal instrument 
normatiu en matèria de residus a nivell europeu. En aquesta directiva s'estableix l'obligació als 
Estats membres perquè preparen programes de prevenció de residus. 
A Espanya el Pla Estatal Marco de Gestió de Residus 2016-2022 té com a objectiu impulsar els 
programes que permeten pal·liar les deficiències detectades en la gestió de residus i promoure les 
actuacions necessàries que proporcionen un major resultat ambiental i asseguren el compliment 
estatal dels objectius legals preestablits. 
A nivell autonòmic, la Comunitat Valenciana va aprovar el Pla Integral de Gestió de Residus de la 
Comunitat Valenciana 2019-2022 que fixa els objectius i percentatges a aconseguir. 
Donada que la competència i les diferents disposicions legislatives obliguen les entitats locals a 
recollir, transportar i tractar els residus domèstics generats i a la ciutadania a entregar els residus 
per al seu tractament segons les ordenances locals i classificar els residus abans d'entregar-los. 
Atés que el nostre municipi no compta amb un pla de gestió de residus domèstics i assimilables 
que regule les normes, objectius i percentantges a complir i atés que amb aquest pla, es pretén 
establir un nou sistema de recollida de residus a fi d'aconseguir complir els requisits exigits fixats 
per les diferents normatives en matèria de residus.  
 
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació 
 
Amb la finalitat de complir el que es disposa en l'art. 14 del Pla Integral de Residus de la 
Comunitat Valenciana, el qual estableix que abans de l'1 de setembre de 2021, tots els municipis 
de menys de 10.000 habitants, han de disposar d'un pla local de residus. 
Una vegada aprovat el pla local de residus domèstics, s'haurà d'adaptar les ordenances 
municipals de residus domèstics al que determine el pla aprovat. 
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El pla local de gestió de residus domèstics es preveurà per al període 2021-2022, coincidint amb 
el període de vigència de l'actual Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. 
 
c) Els objectius de la norma 
 
Complir els objectius quantitatius anuals de reducció de les diferents fraccions, de manera 
homogènia que estableix el Pla Estatal Marco de Gestió de Residus 2016-2022. 
Complir amb els objectius qualitatius: 
•Fomentar l'economia circular a escala local, per a intentar aconseguir a mitjà termini una 
estratègia de Residus zero en el municipi. 
•Implantar un model de recollida de residus domèstics i assimilables que siga consensuat i adaptat 
a la realitat municipal (característiques i necessitats del municipi). 
•Establir els mecanismes necessaris per a conéixer de manera real les dades referents a 
cadascuna de les fraccions de residus domèstics i assimilables en el municipi. 
•Dissenyar un mecanisme d'avaluació del nou sistema de recollida de residus a implantar, que 
permeta realitzar el seguiment i introduir les millores pertinents amb la finalitat d'aconseguir els 
objectius quantitatius perseguits. 
•Incrementar la sensibilització, implantació i compromís de la ciutadania en el nou model de 
recollida selectiva dels residus, per a aconseguir consolidar els objectius quantitatius del pla. 
•Treballar cap a la consecució d'un sistema de fiscalitat que permeta premiar a la ciutadania que 
realitze una correcta gestió dels seus residus. 
•Facilitar la coordinació entre els diferents actors implicats en la gestió del residu domèstic: entitat 
local, veïns, grans productors, Consorci de residus CREA. 
•Fomentar l'adopció d'hàbits de consum més sostenibles entre la ciutadania de manera que es 
promoga una compra i un ús responsable dels productes. 
•Fomentar l'adopció d'hàbits ecorresponsables en l'àmbit empresarial i comercial. 
 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 
 
No es consideren perquè actualment es manca de pla o regulació local. L'actual sistema de 
recollida de residus no permet complir amb els objectius fixats per la Directiva i normativa. 
 
 Les opinions, observacions o suggeriments que desitgen formular podran presentar-les dins del 
termini de deu dies hàbils (article 82.2 Llei 39/2015, d'1 d'octubre) a comptar des de la publicació 
en la web municipal www.portademariola.com i podran ser presentades per Registre General 
d'Entrada o bé el Registre electrònic (Carpeta Ciutadana) de l'Ajuntament enllace 
https://sede.portademariola.com indicant de manera expressa que es refereixen a la “Consulta 
prèvia a l'elaboració de projecte d'aprovació d'Ordenança municipal de Convivència Ciutadana en 
l'Espai Públic de Banyeres de Mariola” havent d'identificar-se amb nom i cognoms o raó social, 
número de document que permeta verificar la seua identitat (DNI o NIF). 
 

Banyeres de Mariola, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 

L'Alcalde-President 
Josep Sempere i Castelló 
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