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1. PROCÉS PARTICIPATIU ASSOCIAT A L’ELABORACIÓ DEL PLA 

1.1. Consideracions inicials 

En la Memòria Informativa es fa referència als nous preceptes que venen 

marcats per les diferents normatives en matèria de residus a nivell europeu, 

nacional i autonòmic. Pel que respecta al municipi de Xàtiva, si atenem a les 

seues dades oficials de generació de residus domèstics per a l’any 2019, 

podem determinar que aquest municipi no assoleix els objectius de 

percentatge de separació per al reciclatge que s’estableixen en les 

esmentades normatives. 

Per aquest motiu, al mes d’octubre de 2019 l’Ajuntament de Xàtiva decideix 

iniciar un procés participatiu vinculat a la millora del sistema actual de 

recollida dels residus domèstics i a l’elaboració d’un pla local de residus que 

determine les accions a implementar per a aconseguir els objectius que 

marca la normativa. La finalitat del procés participatiu era la de comptar amb 

tota la ciutadania per a portar endavant el canvi o la millora del model i 

adaptar-se a les noves obligacions i reptes. De forma concreta, es pretenia: 

• Fomentar la informació, la sensibilització i la conscienciació social en 

matèria de residus. 

• Aconseguir el màxim consens social i polític. 

• Implicar a la ciutadania en la gestió dels residus. 

• Dissenyar conjuntament el model de recollida selectiva dels residus. 

• Establir les línies base que definiran el nou pla local de gestió de 

residus domèstics i assimilables de Xàtiva. 

• Aconseguir, a mig termini, una gestió sostenible dels residus basada 

en: 

La reducció.  

Priorització en la recollida selectiva. 

La valorització. 

Inspirada en los criteris de proximitat i optimització de la gestió 

pública. 

 2



L’espai per a la participació es va sustentar en els tres pilars fonamentals que 

hauria de contemplar qualsevol procés d’aquestes característiques: 

informació, formació i empoderament per a la presa de decisions. 

1.2. Col·lectius implicats 

Atenent a característiques comunes en la generació de residus urbans i/o a la 

morfologia urbana del municipi, es van identificar els següents col·lectius 

com objectius del procés de participació: 

Grans Productors 

S’entén per grans productors aquelles activitats econòmiques que generen 

residus domèstics i assimilables en quantitats superiors a la mitjana de les 

llars. Com a representants d’este col·lectiu, s’han definit els següents grups 

objectiu: xicotet comerç, sector HORECA, grans superfícies d’alimentació i 

sector industrial. Cal tenir en compte que el PIRCVA defineix accions 

concretes per a este tipus d’activitats. 

Centres educatius 

Els centres educatius presenten la particularitat de que poden convertir la 

gestió de residus en un projecte educatiu i ser promotors de canvi cap a una 

cultura de prevenció i adequada gestió dels residus domèstics al municipi. A 

més, tenen la possibilitat de valoritzar el bioresidu que generen mitjançant el 

programa de compostatge escolar. 

Entitats organitzadores de festes i esdeveniments 

L’organització de festes i esdeveniments és una activitat que genera una gran 

quantitat de residus que, a més, presenten una complexitat de gestió afegida 

donat que es generen per les persones que asistixen a la festa o 

esdeveniment que no sempre saben on han de dipositar el residu que 

generen. A més, el PIRCVA defineix accions concretes per a este tipus 

d’activitats. Com a representants d’este col·lectiu, s’han inclòs les Falles i les 

associacions de festes de carrer de Xàtiva. 
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Nuclis de població (residents en general) 

En el municipi de Xàtiva existeixen diversos nuclis de població amb 

morfologies urbanes distintes que deriven en necessitats diferents a l’hora de 

gestionar els residus. Així es distingeixen els següents nuclis de població: 

nucli urbà (amb dos zones morfològicament diferents com són el centre 

històric i l’eixample), les pedanies (Anahuir, Sorio i Torre Lloris), la urbanització 

de Bixquerts i els disseminats. 

Grups polítics 

Donat que el Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables de 

Xàtiva deu ser un pla d’acció a llarg termini consensuat per tots els grups 

polítics, es va definir una sessió participativa amb aquest col·lectiu per tal que 

estigueren implicats des de l’inici en l’elaboració del document.. 

Cadascun dels col·lectius han sigut convocats a través de les associacions que 

els representen. A més, s’ha fet difusió de les distintes convocatòries de 

participació a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Xàtiva. 

1.3. Procés participatiu 

El procés dut a terme ha tingut una estructura formada per tres fases 

diferenciades: fase informativa/formativa, fase participativa, i fase de retorn 

d’informació, de manera que s’han respectat els fluxos convergents i 

divergents d’informació. 

Taula 1. Fases del procés participatiu. 

Fase del 
procés

Sessió Data Lloc

1ª Fase Sessió Informativa/Formativa Gener Casa de la Cultura de 
Xàtiva

2ª Fase

Sessions Participatives 
presencials

Febrer-Març Casa de la Cultura de 
Xàtiva

Participació online Març-Abril -

3ª Fase
Sessió de Retorn d’ informació Maig Online

Presentació del Pla Juliol Online
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La següent imatge mostra l’estructura del procés de participatiu distribuïda 

en el temps. 

 

Imatge 1. Distribució  temporal del procés participatiu. 

1ª Fase. Sessió informativa/formativa: 

Esta primera fase tenia la finalitat de donar a conèixer la iniciativa posada en 

marxa des de l’entitat local i la de facilitar a la ciutadania la informació 

necessària pel que fa a la generació i gestió dels residus domèstics. 

Durant la sessió, que estava oberta a tota la ciutadania, es van tractar les 

següents nocions bàsiques: 

• Marc normatiu en matèria de residus: europeu, nacional i autonòmic. 

• Context actual del municipi de Xàtiva pel que fa a la generació i gestió 

del seu residu domèstic. 

• Objectius que deurà assolir el municipi en el marc temporal de 

vigència del nou PIRCVA 2019-2022. 

• Procés participatiu a iniciar: objectius, estructura, dinàmiques i 

calendari de sessions. 

FEBRER MAIG

Presentació 
inicial

Sessions 
participatives 
presencials

Presentació del Pla

Participació no 

presencial

Validació aportacions

Periode de participació 

online

MARÇ-ABRIL
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Imatge 2. Sessió informativa/formativa celebrada en la Casa de la Cultura de Xàtiva. 

2ª Fase. Sessions participatives: 

La segona fase del procés tenia per objectiu la participació activa de la 

ciutadania de Xàtiva en la definició del Pla Local de Gestió de Residus 

Domèstics i Assimilables del municipi. Entre els mesos de febrer i març es van 

celebrar un total de 11 sessions participatives presencials amb una 

participació activa de 70 persones en total. Finalitzades les sessions 

presencials, es va obrir un període de participació online que, va durar fins al 6 

d’Abril, on van participar un total de 18 persones. 

Data Hora Col·lectiu Lloc

4 de febrer 13.45 h Xicotet comerç Casa de la Cultura de 
Xàtiva

6 de febrer 16.30 h
Grans superfícies 

d’alimentació i activitats 
del polígon industrial

Casa de la Cultura de 
Xàtiva

11 de febrer 18.00 h Sector HORECA Casa de la Cultura de 
Xàtiva

13 de febrer 18.00 h Centres educatius Casa de la Cultura de 
Xàtiva

20 de febrer 18.00 h Entitats organitzadores 
de festes i esdeveniments

Casa de la Cultura de 
Xàtiva

25 de febrer 18.00 h Veïnat del centre històric Casa de la Cultura de 
Xàtiva

27 de febrer 18.00 h Veïnat de l’eixample Casa de la Cultura de 
Xàtiva

3 de març 19.00 h Veïnat d’Anahuir Local social 
d’Ananhuir

6 de març 19.00 h Veïnat de Bixquert, 
Carraixet i Sorió

Casa de la Cultura de 
Xàtiva
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Taula 2. Calendari de les sessions participatives presencial realitzades i del període de participació online. 

En les sessions participatives presencials, es va utilitzar la dinàmica del World 

Café. Esta metodologia, que forma part d’un grup de metodologies 

anomenades apreciatives , és una tècnica que tracta de recrear un procés 1

natural com el que regularment fem amb els nostres familiars, amics, 

companys, etc : asseure’ns al voltant d’una taula a conversar. Esta 

metodologia possibilita la creació de xarxes informals de conversa i 

aprenentatge social, afavorint la comunicació i l’intercanvi d’experiències 

entre un gran número de persones sobre qüestions rellevants per a una 

organització o comunitat. 

La dinàmica va començar situant els i les assistents en un escenari futur on 

Xàtiva hauria aconseguit els objectius que marca el nou PIRCVA. A partir 

d’aquí, la conversa es va articular al voltant de tres preguntes poderoses: 

1. Com ha reduït Xàtiva la generació de residus?. Com ha dissenyat la 

recollida selectiva dels mateixos?. 

2. Quines accions ha sigut necessari implementar per a aconseguir els 

objectius?. 

3. Quins actors i quins recursos han resultat essencials per a desenvolupar 

les accions i assolir els objectius?.  

7 de març 11.00 h Veïnat de Torre d’en 
Lloris

Local social de Torre 
d’en Lloris

12 de març 13.30 h Grups polítics Ajuntament de Xàtiva

Del 16 de març al 6 
d’abril

- Ciutadania en general Participació online

Data Hora Col·lectiu Lloc

 Les metodologies apreciatives plantegen les intervencions des d’un enfocament positiu i possibilista. Tenen la finalitat de 1

generar processos de diàleg amb l’objectiu d’aconseguir consensos, facilitar la presa de decisions i reformular les relacions.
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Imatge 3. Sessions participatives presencials seguint la metodologia del World Cafe. 

Les sessions presencials han sigut complementades amb un qüestionari 

online que inclou una primera part sobre hàbits de gestió i producció de 

residus i una segona part que reprodueix les preguntes que es van tractar a 

les sessions presencials, amb l’objectiu d’aconseguir la participació d’un 

major percentatge de la població: 

1. Quines accions facilitarien i incentivarien la separació/classificació de 

les diferents fraccions de residus domèstics (vidre, paper, envasos 

lleugers, fracció orgànica, etc) en la zona on vius? 

2. Quines accions creus que s'haurien d'adoptar per a reduir la producció 

de residus a Xàtiva? 

3. Qui penses que ha d’intervindre per a fer possible un canvi de model 

de recollida i un canvi d'hàbits de producció de residus a Xàtiva? 
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Imatge 4. Qüestionari per a la participació online. 

La majoria de respostes de la participació online, provenen de veïns i veïnes 

de l’eixample (50%), seguit del veïnat del casc antic (33,3%). 

 

Gràfic 1. Percentatge de participants en el qüestionari online per zones. 

En la següent taula es mostra el resum de les aportacions realitzades durant 

les sessions participatives presencials i el qüestionari online. Els asteriscos 

representen reiteracions en les aportacions fetes. La informació recopilada, 

s’ha estructurat en tres grans blocs: Actors, Comunicació i Sensibilització, i 

Planificació en la gestió de residus. En este últim grup d’aportacions, es 

ressalten aspectes a tindre en compte, com: les voluntats que es pretenen 
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(declaració d’intencions); accions dirigides a la millora del sistema de 

recollida actual; millores concretes per a fracció plàstic/envasos lleugers, 

fracció orgànica y residus agrícoles.: 

RESUM D’APORTACIONS REALITZADES DURANT LES SESSIONS PARTICIPATIVES 
PRESENCIALS I EL QÜESTIONARI ONLINE

Actors clau de qui depèn la posada en 
marxa i l’èxit de la consecució d’objectius 
del pla.

Ajuntament******** 

Ciutadania***** 

Associacions** (per a transmetre informació i bones 
pràctiques i sensibilitzar) 

Conselleria** (com a facili tadores de les 
infraestructures de gestió) 

Ministeri* 

Diputació* 

Comunitat educativa* (famílies, professorat, 
alumnat) 

Educadors/es ambientals* 

Escoles (com a vectors d’educació ambiental) 

Cooperatives agrícoles (com a consumidors de 
compost) 

Sector industrial 

Empresa adjudicatària de la neteja d’edificis 
municipals 

Empresa adjudicatària del servei de recollida de 
residus 

Consorci de Residus (COR) 

Empreses de catering (referent als centres escolars) 

Entitats dedicades a la conscienciació sobre el 
reciclatge.
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Línies i accions vinculades a la comunicació 
i sensibilització ciutadana.

Campanyes de conscienciació , educació i 
informació.************* (s’especifiquen accions 
concretes que es llisten a continuació) 

Informar a través de mitjans tradicionals i digitals, 
sobre la destinació dels residus separats en origen i 
fomentar la transparència de la gestió****** (p.ex. 
visites a les plantes de tractament, objecte de la taxa 
del COR, donar un retorn al veïnat sobre la 
consecució d’objectius). 

Formació sobre com reduir la generació de residus i 
com separar-los correctament.***** 

Informació sobre alternatives de consum responsable 
i bones pràctiques de gestió dirigides a la ciutadania 
i associacions organitzadores d’esdeveniments.*** 
(p.ex alternatives als plàstics d’un sol ús). 

Exposicions temporals sobre la problemàtica dels 
residus en llocs visibles* (p.ex. prop dels contenidors) 

Dotar de material didàctic i personal als centres 
educatius per a treballar els residus: en la reducció 
d’ús d’envasos, foment del compostatge....** 

Informar sobre els beneficis de la correcta separació i 
els sistemes d’incentius que s’implementen al 
municipi.* (p.ex sistema de punts dels ecoparcs) 

Mostrar exemples d’ús de residus com a matèries 
primeres en processos productius per motivar la 
implicació de la ciutadania en la gestió dels residus. 

Fomentar les activitats participatives al voltant dels 
residus. 

Habilitar un canal per a l’intercanvi d’experiències 
entre veïns i veïnes respecte a bones pràctiques de 
gestió i opcions de consum responsable. 

Explicar bé el funcionament del nou sistema de 
recollida (especialment en el casc antic on viu molta 
gent gran) amb un llenguatge clar i senzill.**

RESUM D’APORTACIONS REALITZADES DURANT LES SESSIONS PARTICIPATIVES 
PRESENCIALS I EL QÜESTIONARI ONLINE
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Reducció 

Fomentar la reducció de productes envasats i 
embolcalls****** 

Fomentar hàbits de consum responsable que 
generen menys residus (ús de bosses reutilitzables 
en les compres, compra de productes a l’engròs, 
etc.). **** 

Fomentar la venda a l’engròs en els comerços 
locals i superfícies d’alimentació amb incentius 
fiscals municipals. *** 

Fomentar les bones pràctiques en organització 
d’events i la reutilització de materials. (p.ex. crear 
premis lligats a bones pràctiques de gestió i 
minimització de residus, sistema de lloguer de 
decorats fallers, etc.) *** 

Estratègia de minimització de residus als centres 
escolars* (repartiment de botelles reutilitzables, 
carmanyoles, ús digital de documents etc).** 

Garantir la bona qualitat de l’aigua domiciliària 
per evitar consumir aigua embotellada.* 

Mesures contra el malbaratament alimentari 
(especialment en grans superfícies d’alimentació i 
sector HORECA) 

Tallers per a aprendre a minimitzar residus 
domèstics. 

Dissenyar una fiscalitat que premie la bona gestió 
però que prioritze la reducció. 

Posar en valor el producte ecològic i el comerç de 
proximitat per a què cada vegada es demande més. 
**. 

Recollida  

Acostar les infraestructures de recollida als punts 
de generació de residus*********. 

Implantar sistemes de bonificació per als usuaris 
que fan una correcta ges t ió dels seus 
residus********* 

Proporcionar infraestructures que faciliten la 
recollida separada**** (p.ex. contenidors amb 
boques grans per a grans productors o de fàcil 
obertura per a gent gran) 

Adoptar solucions de recollida higièniques, amb 
poc impacte visual i que no suposen un obstacle 
per a persones amb mobilitat reduïda****. 

Implantar la recollida selectiva porta a porta**** 
(Torre d’en Lloris, Bixquert, Casc Antic). 

Implantar sistemes de sanció per als usuaris que 
fan una incorrecta gestió dels seus residus*** 

Recollida separada en l’interior dels edificis 
municipals. El contracte de neteja inclou el buidat 
en els contenidors corresponents.*** 

Recollida separada de la fracció orgànica***. 

Illes de contenidors de totes les fraccions, tancades 
i amb accés exclusiu del veïnat, per a cada illa de 
cases*** (Bixquert no disposa de contenidors per a 

RESUM D’APORTACIONS REALITZADES DURANT LES SESSIONS PARTICIPATIVES 
PRESENCIALS I EL QÜESTIONARI ONLINE
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Pel que fa als hàbits de gestió i producció de residus, del qüestionari online 

es desprèn que la majoria de participants (77,8%) no consideren suficient la 

informació que reben sobre la recollida separada de residus. 

 

Gràfic 2. Respostes a la pregunta: Consideres suficient la informació que rep la ciutadania de Xàtiva pel que fa a la 
recollida separada de residus?. 

Tanmateix, pràcticament el total de participants (88,9%) classifiquen els 

residus que generen a casa. 

 

Gràfic 3. Respostes a la pregunta: Classifiques els residus que generes a casa?. 

El residu que més es classifica és el vidre, seguit del paper i cartró i les piles. 
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Gràfic 4. Fraccions de residus que es classifiquen a casa. 

El 28% dels participants indiquen que no classifiquen els residus a casa. Els 

motius que s’han exposat per a no classificar els residus a casa són: 

• No saber com fer-ho (1 resposta). 

• No existir infraestructura al municipi per dipositar els residus 

classificats, o ser de difícil accés (4 respostes). 

• La ciutadania paga per a què es classifiquen els residus (1 resposta). 

Per altra banda, la majoria de les persones que han participat afirmen 

utilitzar l’ecoparc fixe o mòbil (83,3%). L’únic motiu que s’ha exposat per no 

utilitzar-lo és tindre un volum baix de residus. 

 

Gràfic 5. Respostes a la pregunta: Utilitzes l’ecoparc fixe o mòbil?. 

 14



Els residus que més es dipositen són: mobles vells, electrodomèstics i aparells 

electrònics. 

 

Gràfic 6. Respostes a la pregunta: Quins residus sols dipositar a l’ecoparc?. 

3ª Fase. Sessió retorn d’informació – Presentació del Pla Local de Gestió de 

Residus: 

Per finalitzar el procés participatiu, es va llançar un segon qüestionari per a 

validar les aportacions realitzades tant en les sessions participatives 

presencials com a través del qüestionari online. Esta validació permet decidir 

quines opcions serien més viables per a Xàtiva. 

Altres

Bombetes

Pintura

Tóner

Roba

Aparells electrònics

Restes de poda

Mobles vells

Electrodomèstics

Residus de reformes i obres

Càpsules de café

Ferralla

Oli

Piles

0 2 3 5 6
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Imatge 5. Qüestionari per a la validació de les aportacions. 

El qüestionari de validació inclou les extraccions de les aportacions de la 

participació presencial i online per a què s’indique si s’està totalment, 

parcialment o gens d’acord amb cadascuna d’elles. A més, es poden fer 

comentaris sobre les aportacions recollides. Este qüestionari va estar obert 

del 14 al 28 d’abril. 

Les respostes i aportacions realitzades i validades al llarg del procés 

participatiu, van permetre definir els criteris i aspectes que es deuran 

considerar a l’hora de definir el Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i 

Assimilables. 

En la següent taula es mostren els resultats de validació de les aportacions 

realitzades. La majoria de participants estan totalment d’acord amb les 

accions proposades. 
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Totalment 
d’acord

Parcialmen
d’acord

Gens 
d’acord

ACCIONS DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Campanyes de conscienciació, educació i informació 6 1 0

Informar a través de mitjans tradicionals i digitals, sobre 
la destinació dels residus separats en origen i fomentar la 

transparència de la gestió
6 1 0

Formació sobre com reduir la generació de residus i com 
separar-los correctament.

6 1 0

Informació sobre alternatives de consum responsable i 
bones pràctiques de gestió dirigides a la ciutadania i 

associacions organitzadores d’esdeveniments
5 2 0

Dotar de material didàctic i personal als centres educatius 
per a treballar els residus: en la reducció d’ús d’envasos, 

foment del compostatge, etc
5 2 0

Explicar bé el funcionament del nou sistema de recollida 
(especialment en el casc antic on viu molta gent gran) amb 

un llenguatge clar i senzill.
7 0 0

Exposicions temporals sobre la problemàtica dels residus 
en llocs visibles

6 1 0

Informar sobre els beneficis de la correcta separació i els 
sistemes d’incentius que s’implementen al municipi

7 0 0

Mostrar exemples d’ús de residus com a matèries primeres 
en processos productius per motivar la implicació de la 

ciutadania en la gestió dels residus
5 2 0

Fomentar les activitats participatives al voltant dels residus 3 4 0

Habilitar un canal per a l’intercanvi d’experiències entre 
veïns i veïnes respecte a bones pràctiques de gestió i 

opcions de consum responsable
5 1 1

PLANIFICACIÓ EN LA GESTIÓ DE RESIDUS - 
REDUCCIÓ

Fomentar la reducció de productes envasats i embolcalls 6 1 0

Fomentar hàbits de consum responsable que generen 
menys residus (ús de bosses reutilitzables en les compres, 

compra de productes a l’engròs, etc.)
6 1 0

Fomentar la venda a l’engròs en els comerços locals i 
superfícies d’alimentació amb incentius fiscals municipals

6 1 0

Fomentar les bones pràctiques en organització d’events i la 
reutilització de materials.

4 3 0

Estratègia de minimització de residus als centres escolars 5 2 0

Posar en valor el producte ecològic i el comerç de 
proximitat per a què cada vegada es demande més

6 1 0

Garantir la bona qualitat de l’aigua domiciliària per evitar 
consumir aigua embotellada

6 0 1

Mesures contra el malbaratament alimentari (especialment 
en grans superfícies d’alimentació i sector HORECA)

6 1 0
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Tallers per a aprendre a minimitzar residus domèstics 4 2 1

Dissenyar una fiscalitat que premie la bona gestió però 
que prioritze la reducció

6 1 0

Incentivar la recuperació d’envasos 6 1 0

PLANIFICACIÓ EN LA GESTIÓ DE RESIDUS – 
PLÀSTICS I ENVASOS

Fomentar l’ús de bosses de fem biodegradables 5 2 0

Fomentar l’ús d’envasos de plàstic biodegradable 6 1 0

PLANIFICACIÓ EN LA GESTIÓ DE RESIDUS – 
RESIDUS DOMÈSTICS

Acostar les infraestructures de recollida als punts de 
generació de residus

5 2 0

Implantar sistemes de bonificació per als usuaris que fan 
una correcta gestió dels seus residus

7 0 0

Proporcionar infraestructures que faciliten la recollida 
separada

6 1 0

Adoptar solucions de recollida higièniques, amb poc 
impacte visual i que no suposen un obstacle per a persones 

amb mobilitat reduïda
7 0 0

Implantar la recollida selectiva porta a porta (Torre d’en 
Lloris, Bixquert, Casc Antic)

5 2 0

Implantar sistemes de sanció per als usuaris que fan una 
incorrecta gestió dels seus residus

6 0 1

Recollida separada en l’interior dels edificis municipals. 
El contracte de neteja inclou el buidat en els contenidors 

corresponents
6 1 0

Recollida separada de la fracció orgànica 6 1 0

Illes de contenidors de totes les fraccions, tancades i amb 
accés exclusiu del veïnat, per a cada illa de cases

4 2 1

Utilitzar sistemes d’identificació de l’usuari que permeten 
identificar males pràctiques i promoure una fiscalització 

justa lligada al residu generat
5 2 0

Augmentar el número d’ecoparcs mòbils, per a què hi haja 
en més ubicacions, i els dies de servei (Bixquert, Anahuir)

6 0 1

Contenidors amb control d’accés i horari d’obertura 5 2 0

mplantar un calendari de recollida de les diferents 
fraccions

5 2 0

Recollida separada de bolquers i productes d’higiene 5 2 0

Recollida separada de piles 7 0 0

Recollida separada d’oli usat vegetal 7 0 0

Recollida separada de tèxtil 6 0 1

Totalment 
d’acord

Parcialmen
t d’acord

Gens 
d’acord
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Implantar un sistema d’inspecció per identificar els 
usuaris que fan una gestió incorrecta

5 2 0

Evitar la deposició de voluminosos fora de l’horari 
establert (especialment en el casc antic)

7 0 0

Evitar que hi haja contenidors al carrer 5 2 0

Implementar projectes pilot de nou model de gestió per a 
què siguen model per a la resta de la població

6 1 0

Implementar sistemes de recollida diferents a l’eixample i 
al casc antic

6 1 0

Fomentar el vehicles de recollida de residus elèctrics 6 0 1

PLANIFICACIÓ EN LA GESTIÓ DE RESIDUS – 
FRACCIÓ ORGÀNICA

Fomentar l’autogestió i l’economia circular 6 1 0

Implantar el compostatge en el municipi individual i/o 
col·lectiu

6 1 0

PLANIFICACIÓ EN LA GESTIÓ DE RESIDUS – 
RESTES DE PODA

Disposar d’una trituradora municipal que done servei al 
veïnat de les urbanitzacions per evitar les cremes

7 0 0

Valoritzar les restes de poda amb la producció de pellets 6 1 0

Augmentar la quantitat de restes de poda que es poden 
dipositar en l’ecoparc fixe i mòbil

6 0 1

Habilitar en Bixquert punts d’aportació estratègics per a 
les restes de poda

7 0 0

ACTORS QUE CAL IMPLICAR PER AL CANVI DE 
MODEL DE GESTIÓ DE RESIDUS A XÀTIVA

Ajuntament 7 0 0

Ciutadania 7 0 0

Associacions 6 1 0

Conselleria 6 1 0

Ministeri 4 3 0

Diputació 6 1 0

Comunitat educativa 6 1 0

Educadors/es ambientals 6 1 0

Escoles 6 1 0

Cooperatives agrícoles 7 0 0

Sector industrial 7 0 0

Empresa adjudicatària de la neteja d’edificis municipals 7 0 0

Empresa adjudicatària del servei de recollida de residus 6 0 1

Totalment 
d’acord

Parcialmen
t d’acord

Gens 
d’acord
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Finalment, es va elaborar una infografia per a donar a conèixer el Pla Local de 

Gestió de Residus Domèstics i Assimilables a la ciutadania. La infografia, que 

permet que es puga fer circular per xarxes socials, inclou un link que dona 

accés al document de síntesi i als altres documents que configuren el Pla. 

Els resultats d’este procés participatiu i les variables de disseny identificades, 

constituiran la base del present pla, les accions concretes del qual, que es 

defineixen en la Memòria Justificativa, permetran a Xàtiva assolir els objectius 

marcats pel nou PIRCVA 2019-2022. 

Consorci de Residus (COR) 7 0 0

Empreses de catering dels centres escolars 7 0 0

Entitats dedicades a la conscienciació sobre el reciclatge 7 0 0

Totalment 
d’acord

Parcialment
d’acord

Gens 
d’acord
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Annex I. Material de 
comunicació produït. 
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LOGO DE LA CAMPANYA 

 

 

CARTELL PER A XARXES SOCIALS 
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CARTELL DE CONVOCATÒRIA DE SESSIONS PRESENCIALS 
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CALENDARI DE LES SESSIONS PARTICIPATIVES 
PRESENCIALS 
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INFOGRAFIA DE COMUNICACIÓ DEL PLA 
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Annex II. Guia per a 

la correcta separació 

de residus. 



Què NO dipositar en matèria orgànica? 

Cendres i cigarrets 
Pèls 

? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pols, restes 
d’agranar o de 
l’aspiradora 

 
Arena d’animals domèstics 

 

 
 
 
 
 
 
 

Excrements d’animals 
 
 
 

Compreses, tampons, bolquers, 
salvaslips, tovalloles humides i 
preservatius 

 
 

Animals morts 
Restes d’animals  

Paper encerat... 
 

 

RECORDA QUÈ... 

Xicle 

 

La matèria orgànica deu dipositar-se sempre en BOSSES 

COMPOSTABLES TANCADES, dins del CUBELL proporcionat per a 

la recollida porta a porta o al CONTENIDOR  MARRÓ. 



  Què dipositar en matèria orgànica?  
Escuradents 

 
Ossos de fruites i olives 

 
 
 

Mistos 
 
 

 
 

Terra de tests 

Restes de pa i 
brioxeria, papers 
de magdalenes 

 
Restes d’origen vegetal cuinats o sense cuinar: verdures, 
fruites, llavors, fruits secs i les seues closques, cereals, 
restes vegetals... 

 
 
 
 
 

Restes de menjar en 
mal estat, closques 
de marisc 

 
 

Suros naturals de botelles (no plàstics) 
 
 
 

Bossetes d’infusions, solatge i filtres de cafè 
 
 

Ous i ossos 
 
 

 
Paper de cuina, tovalloles, mocadors 
de paper sense olis o impropis 

 
Flors, plantes i fulles seques 

m
at

èr
ia

 
or

gà
ni

ca
 



Què NO dipositar en paper i cartró? 
 

Paper tacat d’oli o pintura 

 

 
Paper de cuina, tovalloles i 
mocadors de paper 

 
Papers de brioxeria 

 

Paper de forn 
 
 
 
 
 
 

Paper encerat utilitzat en 
carnisseries i pescateries 

 
       Fotografies 

 

 

Paper cel·lofana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etiquetes adhesives 

 

Plats i gots d’usar i tirar de 
cartró (bruts o amb impropis) 

 
 

RECORDA QUÈ... 

 
 
 

· Devem DOBLEGAR el cartró perquè ocupe menys espai. 

· El paper deu dipositar-se en una caixa de cartró, en bosses de paper o 

en fardells. 

· Es deu dipositar dins del CONTENIDOR BLAU. 



Què dipositar en paper i cartró? 
 

Publicitat i propaganda 
 

Periòdics i revistes 
 
 
 
 
 
 
 

Caixes de cartró 
 
 
 
 
 

Envasos de cartró per a aliments: ous, 
iogurts, cereals, formatges... 

 

 
Rolls de paper de 
cuina i de bany 

Bosses de paper 

 
 
 
 
 

 
Fulls de paper i sobres 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quaderns i llibretes sense 
l’espiral metàl·lica o de plàstic. 

Pa
pe

r i
 c

ar
tró

 



 

  Què NO dipositar en eennvvaassooss  dde ppllààssttiicc, llllaauunneess  ii    bbrriiccss? 
 

Perxes de plàstic 
 
 
 
 
 
 
    Palletes 

 
Recipients de medicaments 

 

Joguines i poals 

 
 

Utensilis de cuina: paelles, 
casseroles… 

 
 

 

 
Misteres  

Mànegues 

 
CD, DVD i fundes de 
mòbil... 

 
 
 
 

Mobles de plàstic 

 
Tests de 
plàstic 

 

 
 

Etiquetes adhesives, 
precintes i cintes 
adhesives, zels 

 
 
 
 

Motlles de silicona 
per a dolços i altres 
postres 

Guants de 
goma i làtex 

 
Biberons, pipons i 
tetines 

 
 

 
Càpsules de cafè 

 
 

 
                
                RECORDAA  Q 

 
Estotjos, maquinetes 
de fer punta, bolígrafs, 
retoladors 

 

 
 

 
 QUÈ...

 
 
 

Raspall de dents i 
maquinetes d’afaitar 
d’usar i tirar 

 
 

RECORDA QUÈ... 
 

 
 

· Devem dipositar PER SEPARAT els taps que no siguen de plàstic dels seus 
recipients. 

· Els envasos i aerosols deuen estar sempre BUITS. 

· Devem PREMSAR els envasos perquè ocupen menys espai. 

· Els envasos de plàstic, llaunes i brics deuen dipositar-se sempre en bosses 
de plàstic dins del CONTENIDOR GROC. 

· No devem dipositar productes de plàstic que no siguen ENVASOS. 



 

Què dipositar en eennvvaassooss ddee ppllààssttiicc,, llllaauunneess i brics? 

Envasos de productes lactis 
(mantega, margarina, formatge 
d’untar, iogurts, flams i altres postres 
lactis) 

 
 
 

Pots i botelles de plàstic (Agua, refrescs, 
suc, oli, quetxup, mostassa, maionesa, 
xampú, cremes, desodorants, pasta de 
dents, detergents de neteja...) 

 

Plats i safates d’un sol ús de 
plàstic, d’alumini i de suro 
sintètic (fruita, verdura, carn, peix) 

 
 
 

Tapes i taps de suro sintètic i de 
plàstic. Xapes i taps d’envasos de 
cristall (melmelades, maionesa, 
lentilles…) 

Brics (de llet, nata, batuts, 
sucs, vi, caldo….)  

Envasos metàl·lics (pots de 
begudes, llaunes de 
conserva, pots de nata 
muntada, aerosols...) 

 

Bosses de plàstic i de 
ret (creïlles, alls, cebes, 
taronges…) 

 

 
 

Paper d’alumini, 
film, plàstic de 
bambolles, paper 
de cel·lofana... 

Caixes 
metàl·liques de 
bombons, pastes 
i altres dolços 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oueres de  
    plàstic 

X

Xicotetes caixes 
de fusta 

 
 

 
Abraçadores de plàstic de 
llaunes de beguda 

Sobres de sopes, caldos i purés. 
Envasos d’aperitius (pipes, papes, 
fruits secs…) Embolcalls menuts de 
caramels, xicles, bombons. 

 
 

Carret de  fil

en
va

so
s 

de
 

pl
às

tic
, ll

au
ne

s  
i 

br
ic

s 



 
- En La Fracció RESTA es deuen dipositar tots aquells residus que NO 

són RECICLABLES. 

- La Fracció resta deu dipositar-se sempre en bosses de plàstic dins del 

cubell proporcionat per al porta a porta o dins del CONTENIDOR VERD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bastonets per als oïdes, 
cotó, tiretes, esparadrap 

 

Bijuteria i 
complements 

 
Cendres i cigarrets 

 

Càpsules de cafè 

 
 
 
 

Etiquetes adhesives, 
precintes i cintes 
adhesives 

 

Espills 
 
 

Graneres, 
fregadores pals de 
graneres i 
fregadores. Restes 
d’agranar o de 
l’aspiradora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plats i gots d’usar i 
tirar de cartró bruts o 
amb impropis 

Arena i  excrements 
d’animals domèstics 

 
 

Cristalls de finestres 

 
 

 
 
Ulleres 

 

RECORDA QUÈ... 

 
 
 
Paper encerat utilitzat en carnisseries 
i pescateries 

Què dipositar en la resta? Què dipositar? Què dipositar?  



 Què dipositar? Què dipositar? Què dipositar? 
 

Agulles de cosir 
 

Guants de 
goma i làtex 

 
 

Baietes i fregalls 
 
 
 

 
 

Estotjos, maquinetes de fer 
punta, llapis, gomes d’esborrar, 
bolígrafs i retoladors 

Clips metàl·lics i 

 xinxetes 

 
 

 
Compreses, tampons, 
bolquers, salvaslips,  
tovalloles humides i 
preservatius 

Cera de veles 

 
 
 

Llima d’ungles, raspall de 
dents i maquinetes d’afaitar 
d’usar i tirar. 

 
Pèls        

 
 
 

Papers de brioxeria 

 
 
 
 
 

Paper de forn 

 
Fotos 

 
 
 
 

Palletes 
 
 
 

Gots i plats trencats de 
cristall i ceràmica 

 
 

 
Paper brut d’oli o 
pintura 

 
 
Xicle 

 

re
st

a 



Qué NO dipositar? 

Cristalls de finestres 
Bombetes i tubs 
fluorescents 

Espills 

Gots i plats de cristall i 
ceràmica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pots de vidre 
(conserves, cosmètica, perfumeria…) 

 
 
 

Botelles de vidre de 
qualsevol color 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDA QUÈ... 

VIDRE 
    Què dipositar en vidre?  

 
- Devem llevar les tapes, taps, suros i tot allò que no siga vidre. 

- Devem dipositar els residus de vidre als contenidors iglú situats en la via 

pública. 



 
 

Què dipositar en roba? 
 
 

Roba de vestir 

 
 
 

Mantes 

ROBA 

 
Roba de llit 

 

Bosses i 
corretges 

 
 
 
 
 

Calçat 

 
 

Tèxtil llar 
(Coixins, cortines…) 

Draps 

 
 

 
 

RECORDA QUÈ... 

 
Mantells i tovalloles 
de tela 

 
 
 

 

OLI 
 
 
 
 
 

RECORDA QUÈ... 
- Devem dipositar els olis vegetals usats o de conserves als CONTENIDORS 

D’OLI situats en la via pública o bé al punt net municipal. 

- No es poden dipositar olis de vehicles i màquines, ni greixos ni olis d’animals. 

- L’oli deurà dipositar-se sempre dins d’una BOTELLA de plàstic tancada. 

- Devem dipositar els residus de roba en BOSSES DE PLÀSTIC als contenidors 

situats en la via pública. 

Vi
dr

e,
 ro

ba
 i 

ol
i 



  

   PUNT NET 
Què dipositar?  

 

  
Piles i bateries 

 

Misteres 

Aparells d’il·luminació, 
bombetes, llampares, 
fluorescents i halògens. 

 
 
 
 

 
Material  informàtic (Ordinadors, 

pantalles, impressores, cartutxos de 

tinta i tòner) 

 
 

Utensilis de cuina: paelles, 
cassoles, plats, gots… 

 

 
Medicaments que no uses o caducats 
i els seus envasos i embolcalls 
(en el cas que no hi haja SIGRE) 

 
 

 

Aparells elèctrics i electrònics: 
electrodomèstics menuts, telèfons, 

carregadors de mòbil... 

 
 

 
Joguines 

 
 

Poals, tests de plàstic. 

 
 
 
 
Residus i envasos de productes 
químics: pintures, vernís, coles, 
dissolvents, productes de 
drogueria, àcids 

 

 
CD, DVD i fundes de 
mòbil... 



 

 

  
 
 
 
 

 
Motlles de silicona 
per a dolços i altres 
postres 

Mobles de plàstic: 
cadires, taules… 

 
Perxes 

 
 

Mànegues 
 

Biberons, pipons i 
tetines 

 
 

Radiografies i 
termòmetres 

 

RECORDA QUÈ... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECORDA QUÈ... 

VOLUMINOSOS 
 

 

La recollida de mobles, matalassos i electrodomèstics es farà al seu domicili 

sol·licitant-lo prèviament a l’Ajuntament.  

  

Al municipi existeix un punt net on devem dur aquests residus. Es pot consultar 

l’horari telefonant o acudint a les oficines municipals.  

Pu
nt

 n
et

 
vo

lu
m

in
os

os
 


