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PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I 
ASSIMILABLES PER A BANYERES DE MARIOLA 
 
 
La Directiva Marco de Residus 2008/98/CE de 19 de novembre, que constitueix el principal 
instrument normatiu en matèria de residus a nivell europeu, va establir l'obligació que els Estats 
membres havien de preparar programes de prevenció de residus. En aquest sentit, Espanya va 
elaborar el Pla Nacional Integral de Residus 2008-2015, que estableix una sèrie d'objectius, 
mesures de prevenció i mesures de reutilització en funció de la tipologia dels residus. Posteriorment, 
es va publicar el Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020. Aquest programa 
desenvolupa la política de prevenció de residus conforme a la normativa vigent, avalua les mesures 
existents i proporciona una sèrie de mesures al voltant de quatre línies estratègiques: reducció de la 
quantitat de residus, reutilització i prolongació de la vida útil dels productes, reducció de substàncies 
nocives en materials i productes i reducció dels efectes adversos sobre la salut humana i el medi 
ambient derivats de la generació de residus. Secundat pels anteriors plans i programes, i tenint en 
compte les directrius normatives europees i nacionals en matèria de residus, naix el Pla Estatal 
Marc de Gestió de Residus 2016-2022 (PEMAR). Aquest pla té l'objectiu d'impulsar els programes 
que permeten pal·liar les deficiències detectades en la gestió dels residus i promoure les actuacions 
necessàries que proporcionen un major resultat ambiental i que asseguren que Espanya compleix 
amb els objectius legals preestablits. 
 
Dins dels objectius a aconseguir per a l'any 2020 que recullen els instruments normatius abans 
esmentats, juntament amb la Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, s'inclou la 
preparació per al reciclatge i la recuperació d'almenys el 50% dels residus domèstics i comercials, 
per a les fraccions de paper, metall, vidre, plàstic, biorresidus o altres fraccions reciclables. 
 
Una posterior modificació de la Directiva de residus, i la proposta de modificació de la llei de residus 
nacional, va incrementar aquests objectius de preparació per a la reutilització i el reciclatge per als 
residus domèstics a mitjà i llarg termini: 55% en 2025, 60% en 2030 i 65% per a 2035. 
 
A nivell autonòmic, el nou Pla Integral de Gestió de Residus de la Comunitat Valenciana 2019-2022 
(PIRCVA 2019-2022) fixa un objectiu del 65% per al reciclatge de residus domèstics generats per a 
l'any 2020. Aquest percentatge anirà incrementant-se anualment fins a arribar al 67% per a l'any 
2022. De la mateixa manera, el PIRCVA 2019-2022 pretén aconseguir que, de tots els residus 
generats, en 2020 només el 35% vaja a abocador, percentatge que anirà reduint-se 
progressivament fins a arribar al 30% en 2022. 
 
En aquest sentit l'article 14 del nou PIRCVA 2019-2022 estableix que, abans de l'1 de gener de 
2021, tots els municipis de més de 10.000 habitants hauran de disposar d'i aprovar el seu Pla Local 
de Residus. Per als municipis de menys de 10.000 habitants, la norma estableix que aquest pla 
haurà de ser aprovat per l'entitat local abans de l'1 de setembre de 2021. 
 
La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats estableix que les entitats locals tenen 
la competència per a recollir, transportar i tractar els residus domèstics o assimilables, cosa que es 
podrà realitzar de manera independent o associada (art.12.5). En el cas de la Comunitat Valenciana, 
la gestió dels residus domèstics es realitza de forma associada mitjançant la figura dels consorcis de 
residus. 
 
Considerant el que s’ha dit anteriorment i ateses les particularitats del nostre municipi mitjançant el 
Pla de Gestió de Residus Domèstics i assimilables, es proposa, entre altres, implementar un 
sistema de recollida porta a porta de les fraccions orgànica, resta, envasos lleugers i paper i cartó a 
la zona del nucli urbà, complementat amb la ubicació d'àrees d'emergència per a donar servei a 
aquelles persones que no puguen fer ús del porta a porta. 
 
Quant al procediment, la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, 
estableix en el seu art. 32.4 que els plans locals s'aprovaran conforme al procediment establit en la 
normativa de règim local per a l'aprovació de les ordenances municipals. 
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Per a això compta amb l'habilitació que, en qualitat d'Administració Pública de caràcter territorial, li 
confereix l'article 4t.1.a) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 
Tenint compte que l'article 133 de la 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques (LPACAP) regula el dret de participació dels ciutadans en el 
procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments. 
 
Vist que aquest dret comporta la necessitat que una vegada elaborat l'avantprojecte, la norma siga 
publicada en el portal web de l'ajuntament a fi de recaptar quantes aportacions addicionals puguen 
fer-se per altres persones o entitats, a més de poder també recaptar directament l'opinió de les 
organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupen o representen a les persones els 
drets o els interessos de les quals legítims es veren afectats i les finalitats dels quals guarden relació 
directa amb el seu objecte. 
 
De conformitat amb l'anterior, aquesta regidoria delegada de l'àrea, proposa: 
 
Primer: Exposar, juntament a aquesta proposta, el text de l'avantprojecte del Pla de Local de Gestió 
de Residus Domèstics i Assimilables de Banyeres de Mariola en el Portal de la Transparència de la 
web municipal, secció "Informació de rellevància jurídica i patrimonial", subsecció "Projectes de 
disposicions de caràcter general, informes i memòries" i incloure així mateix una entrada en la 
pàgina principal. 
 
Segon: Obrir un procés de participació ciutadana de 15 dies hàbils, comptats a partir del següent al 
de la publicació de l'avantprojecte normatiu en la pàgina web municipal a fi de recaptar quantes 
aportacions addicionals puguen fer-se. 
 
Tercer: Indicar que les aportacions al text podran ser registrades d'entrada a l'Ajuntament de 
Banyeres de Mariola de manera presencial o telemàtica a través del registre electrònic. 
 
 

Banyeres de Mariola, 14 de gener de 2022 
 
 

L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 

Josep Sempere i Castelló 
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