SITUACIÓ ACTUAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS A L’EMTRE.
REPTES DE FUTUR

ENTRADES PER TIPUS RESIDUS 2021

NÚMERO ENTRADES ECOPARCS
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Millores efectuades per l’EMTRE recollida en origen. Potenciació xarxa ecoparcs (I)
▪ 6 ecoparcs mòbils per a acostar a la ciutadania el servici. Des de 2017. Fons
FEDER.
▪ Disseny i implementació d’un sistema informàtic per a la gestió dels ecoparcs
(Fons FEDER):
• Gestió en temps real de la informació.
• App Ciutadana EMTRE: cercador “On ho tire”, lolcalitzador ecoparcs,
control de les teues entregues, descomptes en la TAMER a partir de 2022.
▪ Disseny i construcció de prototip d’ecoparc autònom:
• És el mateix usuari qui gestiona l’entrega.
• Disponible 24H.
• Zones residencials , d’alta demanda, o d’accés més limitat a la xarxa
existent.

Millores efectuades per l’EMTRE recollida en origen. Potenciació xarxa ecoparcs (II)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Construcció de l’ecoparc de Paterna (2017).
Adequació casetes ecoparcs a la normativa vigent (Diputació 2021).
Substitució d’il·luminació per lluminàries de tecnologia LED PC Ambre (Diputació 2020).
Adquisició de vehicles elèctrics (GVA, 2020).
Adquisició de nous contenidors (Diputació 2021).
Col·laboració per a la recollida de plàstics agrícoles a l’AM (des de 2020).

❑Implementarem un contenidor
per recollida de goma de reg a
l’ecoparc de Picassent.

Altres millores EMTRE recollida selectiva. Suport als Ajuntaments.

Millores efectuades per l’EMTRE en planta i abocador. 2017-2021
▪ Instal·lació de línies de recuperació de vidre a les plantes d’Hornillos i Manises. Recuperem > 10.000 Tn/any (2% de les
entrades en planta). Reciclem el 100% del vidre a L’AMV.

▪
▪
▪
▪

Adquisició de vehicles elèctrics per al servici de planta (GVA, 2020).
Instal·lació de plaques solars en bacula abocador Dos Aguas.
En redacció de projectes Next Generation.
En estudi projectes modernització maquinària meitat de concessió.

Reptes: objectius estrictes per a economia circular
▪
•
•
•
•

Les nostres ratios de separació en origen i de depòsit a l’abocador estan molt lluny encara d’estos objectius.
Contenidor marró: 35% d'impropis en 2021 vs. 20% APL des de l’entrada en vigor (15% a partir 2027).
Contenidor gris: 80% de materials amb contenidor propi en via pública o en l'ecoparc.
Ratio de depòsit en abocador: 60% de las entrades vs. 10% en 2035.
La separació en origen es clau. El paper dels Ajuntaments és vital.

▪
•
•
•

Implantació de noves recollides selectives (APL):
Bioresidus abans de 30 de juny de 2022 municipis > 5.000 habitants
Bioresidus abans de 31 de desembre de 2023 municipis < 5.000 habitants
Important fer campanyes d’informació (abans millor que durant): competència municipal.

▪ Tèxtil abans de 31 de desembre de 2024 (APL).
• Ideal si ho poguérem avançar.
• A partir del mes de maig de 2021 es van instal·lar els contenidors de roba als ecoparcs.

Reptes: objectius estrictes per a economia circular
▪ Altres millores que poden implementar els Ajuntaments:

•

Mercats municipals
• Lluny de ser considerat un residu assimilable a l’orgànica selectiva, és
una tipología susceptible de ser fàcilment millorada amb una revisió de
la gestió interna dels mercats.
• Separar el residu de papereres i gestionar-lo com a fracció resta.
• Separar el flux dels residus generats en els mateixos punts de venda
per fraccions habituals de selectiva: paper-cartó i envasos, reservant
una fracció orgànica selectiva.

Reptes: objectius estrictes per a economia circular
▪ Altres millores que poden implementar els Ajuntaments:
•

Mercavalencia
• Residu mesclat procedent de la recollida dels diversos mercats interiors
en què se subdividix: fuita i verdura / peix / flors.
• Elevat potencial de recuperació en origen: cartó, poliestiré expandit, entre
altres.
• Contingut de fracció orgànica molt reduït, però elevada humitat per
descongelament del gel en els envasos de peix.
• Gran heterogeneïtat i composició: fa pràcticament intractable en línia.
Elevat índex d’embussos i problemes en la maquinària de selecció.

Reptes: objetius estrictes per a economia circular
▪ Altres millores que poden implementar els Ajuntaments:

•

Polígons industrials
• Solen ser residus NO assimilables a domèstics, amb un elevadíssim % de
restes de producció que els fa intractables en la seua majoria pel seu volum
i heterogeneïtat.
• Grans cartonatges, llençols de plàstic film, podes tant de les parcel·les i
jardins del polígon.
• El polpista separa aquells elements de major volum que se sap que van a
provocar embussos i es processa la resta, de la qual pràcticament només
es pot recuperar una part de cartó.
• Millora de les inspeccions: evitar els residus que haurien de gestionar-se
com a residus propis de l’activitat econòmic de la qual procedixen.

Reptes: objectius estrictes per a economia circular
▪ Altres millores que poden implementar els Ajuntaments:
•

Hospitalaris
• Continuem rebent mesclades els tipologies de residu Hospitalari tipus I y II,
cosa que fa inviable el processament por línia i per tant es deriva directe a
l’abocador.
• Comprovem que la separació interna dels residus sí que s’efectua als
mateixos centres hospitalaris (distint color de las bosses), però després es
barregen als autocompactadors que arriben a planta.

• Hi ha un elevat contigut de cartó que podría separar-se sense dificultat als
hospitals.

Reptes: règim impositiu.
❑A l´àmbit geogràfic de l´EMTRE el sistema d´eliminació és l´abocador.
❑Des de l´any 2021 està vigent l´impost autonòmic per esta pràctica. Este impost es dividix en dos trams, el primer a càrrec dels
consorcis o entitats supramunicipals, i el segon per a abonar per les empreses concessionàries:

❑Al 2023, en cas d´estar vigent la Llei de Residus estatal, entraria en vigor l´impost estatal, quedant sense aplicació l´autonòmic.
❑L´impost estatal és molt més gravòs, 30 €/Tm, des de la primera tona que es deposite a l´abocador, independentment del tipus de
residu.
❑Este impost està previst que el paguen els Ajuntaments

Reptes: objectius estrictes per a economia circular, règim impositiu
❑La clau està en la minimització i la separació en origen:
❑Ajuntaments:
❑Implementació dels Plans Locals de Residus i arreplega separada de matèria orgànica.
❑Campanyes d’informació, des d’abans millor que només durant.
❑Augment en les inspeccions en mercats i polígons industrials.
❑Potenciació del servici d’arreplega de mobles i utensilis.
❑Recollida selectiva de poda.
❑Recollida selectiva de tèxtil.
❑Suport en la difusió de les mesures d’educació ambiental EMTRE.
❑EMTRE:
❑Major accesibilitat i potenciació i millora contínua de la xarxa d’ecoparcs: FEDER, GVA, Diputació, fons propis.
❑Bonificacions per separació en origen: a partir de 2022.
❑Educació Ambiental: reunions de coordinació EMTRE-Ajuntaments en las pròximes setmanes.
❑Redacció d’ordenança de qualitat de residus d’entrada.
❑Comissió de treball de la TAMER.
❑Projectes de modernització de les plantes: Fons Next Generation.
❑Ampliació abocador de Dos Aguas. Pròxim al final de la seua vida útil.
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