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INSTRUCCIONS DEL SERVEI MANCOMUNAT DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 

 
 
1. OBJECTE DEL SERVEI 
 
El servei té per objecte la recollida selectiva de residus en diferents modalitats, dels residus 
orgànics (FORM), fracció resta, envasos lleugers, paper i cartó, bolquers i producte d'higiene 
íntima i voluminosos, així com el transport dels residus als centres de tractament autoritzats, 
en les entitats locals pertanyents a la Mancomunitat de la Ribera adherides al servei. 
 
Aquest servei s'implanta tenint en compte el marc legal i estratègic per a la gestió integral de 
residus que es regula en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat 
Valenciana, en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, en la normativa estatal 
així com en la Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre sobre residus, que ofereix un marc de 
mesures a mitjà i llarg termini amb les quals aconseguir una economia circular basada en la 
reducció de la producció de residus i la seua utilització com a recursos.  
 
Amb aquest objectiu, la Mancomunitat ha adoptat diferents mesures destinades al fet que el 
servei complisca amb aquestes exigències, entre les quals es troben l'elaboració d'un 
reglament del servei de recollida i transport de residus domèstics, al qual estarà subjecte el 
servei, l'aprovació d'uns plecs que contemplen diferents mesures que afavoreixen la separació 
en origen dels residus, mesures de prevenció i control del servei, així com la selecció de 
personal destinat a realitzar les labors d'educació ambiental. 
 
El servei és prestarà en les entitats locals membres de la Mancomunitat de la Ribera Alta que 
expressament s’adherisquen, mitjançant acord plenari del seu respectiu ajuntament, assumint 
les obligacions establertes en les presentes instruccions del servei mancomunat. 
 
L'entitat local podrà triar entre les diferents modalitats que preveu el servei: modalitat porta a 
porta, modalitat contenització i modalitat combinada dels dos anteriors, la modalitat que 
estime més adequada als seus interessos. 
 
2. OBJETIUS  
 
a) Garantir amb el contracte del servei de recollida selectiva dels residus, la segregació de la 
FORM, el paper i el cartó, el vidre, els envasos lleugers i la fracció resta dels residus domèstics i 
dels residus comercials assimilables a domèstics, a més dels bolquers i productes d’higiene 
íntima. 
 
b) Assolir els objectius que es recullen en els instruments normatius, en concret, el Pla Integral 
de Residus de la Comunitat Valenciana 2019-2022 (PIRCVA) que preveu el següent: 
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Reciclatge de residus domèstics: 

 
A 31 de desembre de 2020, el 65% de reciclatge sobre la totalitat de residus produïts. 
A 31 de desembre de 2021, el 66% de reciclatge sobre la totalitat de residus produïts. 
A 31 de desembre de 2022, el 67% de reciclatge sobre la totalitat de residus produïts. 
 

Generació total de rebuig no valoritzable amb destinació a abocador siga: 
 
A 31 de desembre de 2020, el 35% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 
A 31 de desembre de 2021, el 34% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 
A 31 de desembre de 2022, el 30% de rebuig a abocador sobre la totalitat de residus produïts. 
 
c) Oferir un sistema de recollida selectiva de residus que s’adapte a les exigències que s’han 
d’establir pels municipis segons el PIRCVA. 
 
d) Proveir als municipis de la figura de l’educador ambiental que han de disposar abans de l’1 
de gener de 2021, per a donar un servei de proximitat a la ciutadania, el comerç i les empreses 
sobre les millores practiques en matèria de gestió de residus. 
 
e) Informar dels percentatges de recollida d’impropis per a cada ajuntament, per a la imposició 
de possibles penalitats o gratificacions per part de les plantes de tractament, entitats 
polítiques o normes europees.  
 
f) Determinar el grau de sensibilització de cada municipi, per a mesurar l’eficàcia del servei i 
l’adopció de possibles mesures correctores. 
 
g) Tendir a la identificació dels usuaris per al compliment de polítiques econòmiques i fiscals 
imposades en favor de la recollida selectiva en origen en favor de la ciutadania, com el 
pagament per generació. 
 
3. ÀMBIT TERRITORIAL 
 
El servei es prestarà en el terme municipal de les entitats locals adherides pertanyents a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
La inclusió de nous municipis al servei requereix la prèvia acceptació de l’adhesió per part de la 
Mancomunitat i de l’empresa adjudicatària. 
 
La recollida serà tant de les àrees de recollida porta a porta com dels contenidors situats en els 
termes municipals respectius, la qual cosa inclou les urbanitzacions i disseminats, podent-se 
modificar tant l’àrea de la recollida porta a porta com la ubicació i la quantitat dels contenidors 
al llarg de la durada del servei, ajustant-se el cost a les noves condicions, prèvia sol·licitud a la 
Mancomunitat i acceptació de l’empresa. 
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4. PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 
D’acord amb la normativa de residus, els residus municipals s’han de separar en origen i s’han 
de recollir selectivament en les fraccions següents: 
 
- Fracció orgànica dels residus municipals (FORM) 
- Fracció resta dels residus municipals (inclou recollida bolquers i productes d’higiene íntima) 
- Fracció paper i cartó dels residus municipals 
- Fracció vidre dels residus municipals (recollida no inclosa en el present servei) 
- Fracció envasos lleugers dels residus municipals 
 
Les entitats locals podran optar per adherir-se a la prestació dels següents serveis: 
 
1. A la recollida de tots els serveis:  

- Servei de recollida i transport de fracció resta o rebuig no reciclable (aquest servei 

contempla la recollida de bolquers i higiene íntima).  

- Servei de recollida i transport de matèria orgànica (bioresidus)  

- Servei de recollida separada i transport de mobles i altres estris domèstics voluminosos 

al carrer 

- Servei de recollida i transport de residus assimilables a domèstics generats en l’àmbit 

comercial 

- Servei de recollida i transport de paper-cartó 

- Servei de recollida i transport d'envasos lleugers  

 

2. A la recollida de només els següents: 

- Servei de recollida i transport de paper-cartó  

- Servei de recollida i transport d'envasos lleugers  

Resten exclosos els residus classificables com a industrials, hospitalaris, tòxics, especials i 
perillosos de conformitat amb el reglament del servei. 
 

- La prestació d’aquests serveis comprén les següents operacions:  

a) L'acostament de les bosses o altres mitjans definits per la Mancomunitat, en el cas del 

sistema de porta a porta, així com dels contenidors de residus als vehicles de recollida, 

buidatge i devolució dels mateixos als seus punts originaris.  

b) La descàrrega i buidatge dels residus dels punts de recollida en els vehicles de recollida.  

c) El transport i la descàrrega dels residus en les instal·lacions de gestió adequades.  

d) En el cas concret del servei de recollida separada d'envasos lleugers, paper i cartó, el 

transport fins als centres de separació i classificació o, si escau, directament als de reciclatge o 

valorització.  

e) La retirada de les restes abocades en via pública a conseqüència de les anteriors operacions.  

f) El manteniment i rentada dels contenidors i altres punts de recollida municipal, amb 

excepció d'aquells contenidors que siguen d'ús exclusiu dels particulars 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 
Seu : C\ del Taronger,116. 46600 Alzira. Telèfon 962414142 Fax 962414172 

Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org 

 
 

 

g) Realització de 6 serveis anuals de recollida extraordinària de fracció orgànica i resta a petició 

dels ajuntaments adherits. 

h) Realització de 3 serveis anuals de recollida extraordinària de fracció envasos lleugers i paper 

i cartó a petició dels ajuntaments adherits. 

i) Informació de la gestió del servei. Es disposarà d’un sistema informàtic de gestió integrada 

dels serveis de recollida. Mitjançant aquest sistema, que inclou GPS integrat en els camions, es 

pot conéixer en temps real i sobre plànol la ruta dels camions, els quilograms recollits en cada 

contenidor i l’hora de recollida, els quilograms totals recollits en el municipi, incidències 

detectades, etc.  

j) Identificació de cubells i bujols. Sempre que s’efectue una recollida s’identificarà el cubell o 
bujol i la fracció recollida. L’empresa contractada informarà a la Mancomunitat de les 
incidències a través dels mecanismes establerts en la licitació. 
k) Avís de la presència de bosses abandonades o de punts crítics de concentració de bosses, en 
cas que hi siguin, per tal de facilitar l’actuació. 
 
En la prestació d’aquests serveis es tindran en compte prestaran en les condicions previstes en 
els estudis de viabilitat elaborat en cada municipi.  
 
El preu del servei i la freqüència de recollida serà la especificada per a cada modalitat de servei 
per la Mancomunitat en els seus plecs de licitació, addicionant les despeses de gestió de la 
Mancomunitat corresponents. 
 
5. MODALITATS DE RECOLLIDA 
 

Cada ajuntament determinarà el tipus de recollida de les diferents fraccions de residus 

municipals a través d'una de les següents modalitats bàsiques de recollida separada:  

 

MODEL 1. Servei porta a porta (Pap) totes les fraccions en nuclis urbans i contenidors en 

població disseminada. 

MODEL 2. Servei de recollida mitjançant contenidors en nuclis urbans i en població 

disseminada. 

MODEL 3. Servei de recollida combinat, mitjançant contenidors en nuclis urbans i en 

població disseminada i porta a porta en àrees concretes dels nuclis urbans. 

MODEL 4. Servei de recollida mitjançant contenidors en nuclis urbans i en població 

disseminada, exclusivament de les fraccions EE.LL. i P/C. 

 

L'elecció de cadascun d'ells estarà en funció de quin siga la millor solució tècnica i econòmica 

per a la zona de què es tracte.  

 

MODEL 1. RECOLLIDA PORTA A PORTA TOTES LES FRACCIONS 

 
La recollida de residus porta a porta es basa en l’aportació selectiva de les diverses fraccions 
de les deixalles en origen per part dels generadors (domicilis, establiments comercials, etc.), 
segons un calendari preestablert i sempre amb un control de la participació i de la qualitat dels 
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residus aportats. D’aquesta manera es coresponsabilitza als ciutadans i les ciutadanes en la 
correcta gestió dels residus municipals i s’assoleixen alts nivells dels residus aportats. 
 
La recollida selectiva porta a porta integrarà tant la recollida de les deixalles domèstiques com 
la recollida de les deixalles comercials assimilables a domèstiques que, per raons d’eficiència, 
estarà integrat en el servei de recollida porta a porta domèstica, de manera que ambdues 
recollides es faran de forma unitària. 
 
La recollida selectiva porta a porta del residus d’origen domèstic es durà a terme mitjançant 
cubells personalitzats i identificats, que els/les generadors/es hauran de deixar a terra sempre 
al davant del seu portal, a la façana de l’edifici o on acorden l’ajuntament i els propietaris. 

 

RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES 

 
1. Està previst que els cubells i els contenidors utilitzats en la recollida porta a porta disposen 
d'un TAG RFID UHF passiu que porta gravat un codi per a la identificació de l'usuari. Aquest 
codi, a més, està imprès en el recipient subministrat en versió resumida, tant en format 
numèric com en codi de barres o data matriu. 
 
2. L’empresa identificarà a l’usuari mitjançant la lectura del xip (TAG) del cubell, comprovarà la 
qualitat del residu i, si escau, anotarà la possible incidència.  
 
3. Els residus domèstics s’hauran de lliurar de la següent forma: 
 

 

FRACCIÓ RECOLLIDA DOMÈSTICA 

ORGÀNICA Cubell de 20 litres marró identificat amb TAG RFID i amb el codi 
associat a la fracció i a l’habitatge amb bossa compostable d’ús 
obligatori. 

  

ENVASOS LLEUGERS Cubell de 40 litres blanc identificat amb TAG RFID amb el codi associat a 
les fraccions i a l’habitatge amb bossa de plàstic. Aquest cubell 
ambivalent pel lliurament dels envasos, s’utilitzarà també pel lliurament, 
en dies diferents, del paper i cartó, i resta. 

PAPER I CARTÓ  Cubell de 40 litres blanc identificat amb TAG RFID amb el codi associat a 
les fraccions i a l’habitatge sense bossa de plàstic. Aquest cubell 
ambivalent pel lliurament del paper i cartó, s’utilitzarà també pel 
lliurament, en dies diferents, dels envasos lleugers i resta 

RESTA  Cubell de 40 litres blanc identificat amb TAG RFID amb el codi associat a 
les fraccions i a l’habitatge amb bossa de plàstic. Aquest cubell 
ambivalent pel lliurament de la fracció resta s’utilitzarà també pel 
lliurament, en dies diferents, dels envasos lleugers, paper i cartó 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 
Seu : C\ del Taronger,116. 46600 Alzira. Telèfon 962414142 Fax 962414172 

Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org 

 
 

 

Els bolquers i productes d’higiene íntima s’arreplegaran juntament amb la fracció restà. 
Tanmateix, es podrà arreplegar qualsevol altre dia de recollida, però en eixe cas caldrà 
diferenciar aquesta fracció amb una bossa de plàstic i una enganxina identificadora (segons 
ordenança del servei). Aquesta fracció haurà d’anar separada de la resta de fraccions. 
 
El residus voluminosos s’hauran de depositar en la forma i lloc que s’establisca a l’efecte.  
 
Els generadors singulars (comerços, serveis, institucions, menjadors col·lectius…) hauran de 
disposar de cubells de 10, 20 i/o 40 litres i/o contenidors de 120, 240 i 1.100 litres adaptats a 
les seues necessitats, d'ús individual, que es recullen amb el mateix horari i calendari que els 
cubells domiciliaris corresponents, davant de l'establiment de cada generador. 
 
4. Podrà haver àrees d’emergència, on es recolliran mitjançant contenidors, les fraccions de 
resta, orgànica, paper i cartó i envasos lleugers d’origen domèstic depositades a aquestes 
àrees. 
 

a. Les àrees d’emergència seran utilitzades pels veïns/es que per algun motiu específic 
i puntual no puguen depositar els residus pertinents en el punt designat al seu 
habitatge. 
b. Les àrees d’aportació seran utilitzades pels veïns/es de les urbanitzacions i 
disseminats que s’indiquen per la Mancomunitat. 
c. Les àrees d’emergència i àrees d’aportació podran estar tancades i tindran 
disponibilitat les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. L’accés podrà ser mitjançant 
clau o targeta electrònica de manera que l’usuari s’identificarà cada cop que faça ús de 
la instal·lació. 
f. En cas d’haver-hi, es recolliran les bosses situades fora dels contenidors ubicats a la 
via pública en el mateix moment que s’estiguen buidant, i es deixarà l’entorn 
totalment net. 

 
5. L’empresa contractada haurà de preveure un servei diürn amb una freqüència de dos dies a 
la setmana, per a la retirada de materials incorrectes o bosses que hagen pogut quedar a la via 
pública. 
 
6. L’empresa contractista haurà d’informar setmanalment de la presència de punts crítics de 
concentració de bosses, en cas que hi siguen, per tal de facilitar l’actuació dels responsables 
municipals. 

FREQUÈNCIES DE RECOLLIDA I HORARI 

La freqüència de recollida per a cada municipi serà inicialment la prevista en els estudis de 
viabilitat per a cada ajuntament, segons la modalitat triada i fraccions. 
 
CARACTERITZACIÓ CORRECTA DELS RESIDUS  
 
En el cas que els operaris detecten la presència de material impropi o una aportació incorrecta 
que no es correspon amb el material que pertoca, no es recollirà el cubell o bujol i es deixarà 
en el punt de la via pública on s’haja trobat, amb una enganxina que indicarà el motiu de la no 
recollida. El disseny de les enganxines serà establert per la Mancomunitat.  
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Per a la valoració del criteri d’absència d’impropis, s’haurà de tindre en compte les 
consideracions següents: 
 
a. FORM: Es considerarà un material apte aquell que es trobe dins una bossa adient i que 
continga únicament restes orgàniques compostables, és a dir, restes de menjar i restes 
vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se 
biològicament. Per fer-ne la valoració, els operaris hauran de fer un reconeixement visual i/o 
tàctil del material lliurat i hauran de sospesar la bossa compostable per fer-ne una valoració 
del pes. Si hi ha indicis que el material no està ben seleccionat es podrà procedir a l’obertura 
de la bossa per tal d’assegurar que majoritàriament només conté restes orgàniques. 
 
b. ENVASOS LLEUGERS: Es considerarà un material apte aquell que continga únicament 
envasos lleugers que no siguen de paper o cartó. Les bosses que contenen aquestes deixalles 
tenen, en termes generals, molt volum i poc pes. Per fer-ne la valoració els operaris hauran de 
fer un reconeixement visual i/o tàctil del material lliurat i hauran de sospesar la bossa 
d’envasos; només caldrà fer una inspecció visual i/o tàctil de l’interior de la bossa en el cas que 
el pes siga sospitosament alt. 
 
c. PAPER I CARTÓ: Es considerarà un bon material tot aquell paper i cartó que no forme part 
d’un material mixt i que no estiga brut. Per fer-ne la comprovació serà suficient la inspecció 
visual.  
 
En el cas del paper i cartó comercial, només es recollirà aquell que siga depositat per 
l’establiment generador ben plegat i sense cap altra resta de material. 
 
d. BOLQUERS I HIGIENE ÍNTIMA: Únicament es recolliran aquelles bosses identificades amb 
l’adhesiu proporcionat per la Mancomunitat o bé les que estiguen depositades en la fracció 
resta. 
 
 
En cas que l’aportació dels residus es realitze amb algun element (cubell, borsa compostable...) 
no homologat pel servei no es recolliran i es deixarà en el punt de la via pública on s’haja 
trobat. 
 
En tots dos casos s’identificarà la incidència amb un adhesiu.  
 
MODEL 2. RECOLLIDA CONTENIDORS 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
Model basat en àrees d’aportació voluntària integrades en illes de cinc fraccions:  
1) OPCIONAL: un iglú per a vidre (el manteniment i la recollida s’encarregarà ECOVIDRIO) 
2) Un contenidor de càrrega superior d’envasos lleugers 
3) Un contenidor de càrrega superior paper i cartó 
4) Un contenidor de càrrega posterior de la fracció resta 
5) Un contenidor de càrrega posterior de la fracció orgànica 
 
Els contenidors podran tindre un sistema de control d’accés per als usuaris. 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 
Seu : C\ del Taronger,116. 46600 Alzira. Telèfon 962414142 Fax 962414172 

Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org 

 
 

 

 
Els bolquers i productes d’higiene íntima s’arreplegaran juntament amb la fracció resta.  
 
El residus voluminosos s’hauran de depositar en la forma i lloc que s’establisca a l’efecte.  
 
Es recolliran les bosses situades fora dels contenidors ubicats a la via pública en el mateix 
moment que s’estiguen buidant i es deixarà l’entorn totalment net. 
 
FREQUÈNCIES DE RECOLLIDA I HORARI 
 
La freqüència de recollida per a cada municipi serà inicialment la prevista en els estudis de 
viabilitat per a cada ajuntament, segons la modalitat triada i fraccions. Es preveu la possibilitat 
de modificar la freqüència sol·licitant-ho a la Mancomunitat i en els termes previstos als plecs 
de contractació. 
 
MITJANS MATERIALS: CONTENERITZACIÓ 
 
Els contenidors utilitzats en el servei mancomunat són de les següents característiques: 
 
a. Càrrega superior amb doble argolla de 3.000 litres: Envasos lleugers i paper/cartó 
b. Càrrega posterior de 1.000 i 1.100 litres: Fracció resta i fracció orgànica 
 
ADQUISICIÓ DE CONTENIDORS 
 
Sense perjudici de poder escometre adquisicions de forma mancomunada de contenidors, 
cada ajuntament es responsabilitzarà inicialment de l’adquisició i finançament dels 
contenidors necessaris. La tipologia i nombre dels contenidors es decidirà per cada 
ajuntament, prèvia audiència a la Mancomunitat i amb les restriccions que es puguen derivar 
dels plecs de la licitació i altres documents que formen part del procediment de contractació 
del servei.  
 
6. DURACIÓ DEL SERVEI  
 
El termini total d'execució de la prestació serà de SIS (6) anys, comptats a partir de la data 
d'inici de la prestació pel contractista, prevista en principi per al dia 1 de juliol de 2020 o bé 
una vegada finalitzat el contracte actual en vigor.  
 
El contracte podrà ser objecte de pròrroga, per períodes anuals i fins a un màxim de QUATRE 
(4) anys. 
 
El nou servei de recollida selectiva s’iniciarà en la data de la firma de la formalització del 
contracte, prevista en principi per al dia 1 de juliol de 2020. 
 
Si una entitat local ha elegit el sistema PAP però té subscrit un contracte en vigor per a la 
fracció resta i orgànica que finalitza en data posterior a la formalització del present contracte i, 
en virtut del qual, es fa la recollida d’estes fraccions mitjançant contenidors, la recollida de les 
fraccions envasos lleugers i paper i cartó deurà efectuar-se mitjançant el mateix sistema que 
per a la recollida de la fracció resta i orgànica (contenidors), mentre estiga vigent el referit 
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contracte. O bé, fins que canvie la modalitat de recollida al sistema PaP, si així ho acorda el 
municipi amb l’actual contractista. 

 
Durant eixe període de transició el cost del servei per al municipi serà el corresponent al model 
de Contenidors.  
 
En el moment de finalització d’eixe contracte de recollida de la fracció resta i orgànica, es 
començarà a realitzar la recollida de totes les fraccions en eixe municipi amb el sistema PAP. 
 
7. IMPORT DEL SERVEI MANCOMUNAT 
 
S’elabora un cost estimat del servei de recollida, que serà modificat a la baixa, segons l’import 
oferit per l’adjudicatària resultant de la licitació del servei. El preu del servei (sense la baixa de 
l’adjudicatari) s’ha determinat en base a les següents quantitats: 
 
 
A) EN EL CAS DE RECOLLIDA DE TOTES LES FRACCIONS 
 
1. Costos de licitació. El preu determinat per a cada ajuntament es el següent: 
 
MODEL 1. PORTA A PORTA TOTES LES FRACCIONS: 55,84 €/habitant. Dades habitants segons la 
ultima publicació de l’INE. 
MODEL 2. TOTES FRACCIONS EN CONTENIDORS: 29,22 €/habitant. Dades habitants segons la 
ultima publicació de l’INE. 
MODEL 3. COMBINAT: 55,84 €/habitant en àrees del Pap i 29,22 €/habitant en àrees de 
contenidors. 
MODEL 4. CONTENIDORS EE.LL. i P/C: 487,75 €/contenidors. 
 
Aquests costos es repartiran entre els municipis en funció del percentatge de participació de 
cada municipi en el servei, segons els seus habitants, sent d’aplicació les dades publicades per 
l’Institut Nacional d'Estadística (INE), referides al padró d’habitants dels municipis a data 1 de 
gener de cada any.  
 
2. Costos dels serveis inherents a la prestació de recollida de residus que a continuació es 
detallen. 
 

- Tècnic d’inspecció i control del servei de recollida 
- Educadors ambientals. (inicialment dos educadors ambientals sense cost per als 

ajuntaments) 
- Sistema informàtic de control del servei 
- Material de sensibilització ambiental. 
- Altres despeses de gestió 

 
Aquests costos seran aprox. de 5,31 €/habitant. Dades habitants segons la ultima publicació de 
l’INE. 
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3. La suma dels dos punts anteriors es disminuirà en el retorn de les operacions de gestió de 
residus d’EELL i paper i cartó d’ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., el qual s’estima en 12,23 €/hab., 
per terme mig. 
 
B) EN EL CAS DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS ENVASOS LLEUGERS, PAPER CARTÓ 
 
1. Costos licitació. El preu determinat pels estudis de viabilitat elaborat per a cada ajuntament. 
(només es pot recollir per modalitat contenidors.)  
 
PREU CONTENIDOR: 487,75 € contenidor/any. 
 
2. Costos dels serveis inherents a la prestació de recollida de residus que a continuació es 
detallen. 

- Tècnic d’inspecció i control del servei de recollida 
- Educadors ambientals. (inicialment dos educadors ambientals sense cost per als 

ajuntaments) 
- Sistema informàtic de control del servei 
- Material de sensibilització ambiental  
- Altres despeses de gestió 

 
Aquests costos seran aprox. de 460,62 €/contenidor. 
 
3. La suma dels dos punts anteriors es disminuirà en el retorn de les operacions de gestió de 
residus d’EELL i paper i cartó d’ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., el qual s’estima en 1.061,68 
€/contenidor, per terme mig. 
 
Els costos o ingressos que puga generar la Mancomunitat per la transferència i/o tractament 
es del paper i cartró, es compensaran en la quota a que fa referència l’últim paràgraf de la 
instrucció huitena del present document.   
 
Una vegada s’adjudique el contracte, es notificarà l’import concret a satisfer pels ajuntaments. 
 
Els ajuntaments hauran de consignar en els seus pressupostos les aportacions que han de 
realitzar a la Mancomunitat. Aquestes aportacions tindran, a tots els efectes, la consideració 
de pagaments obligatoris i preferents. 
 
8. NORMES DE GESTIÓ 
 
Les aportacions a la Mancomunitat se satisfaran mitjançant una quota corresponent a 
cadascun dels ajuntaments adherits al servei, en funció del nombre d'habitants, i contenidors, 
amb una periodicitat mensual i prèvia presentació pel contractista de la corresponent factura. 
 
La quota es girarà al número de compte que l’ajuntament assigne a aquests efectes. El 
pagament de la quota haurà d’estar domiciliada necessàriament. 
 
Pel que fa a les fraccions d’EELL i paper i cartó, els ajuntaments dels municipis adherits al 
servei podran optar: 
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a) Per facturar i cobrar directament d’ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. l'import 
corresponent a les compensacions per la realització d'operacions de gestió de residus, 
segons l'establert en el conveni marc entre la Generalitat Valenciana i l'entitat citada. 
 

b) O bé delegar la facturació i cobrament d’ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. en la 
Mancomunitat. En aquest últim cas, la Mancomunitat procedirà anualment a efectuar 
la liquidació i transferència dels imports corresponents a cada ajuntament. 
 

En ambdós casos, la Mancomunitat descomptarà un 8% de la quantitat resultant de la 
liquidació (facturació a ECOEMBES) en concepte de despeses de gestió. Aquest percentatge 
podrà ser ajustat en el futur, a l'alça o a la baixa, per la Mancomunitat, prèvia conformitat 
explícita de cada ajuntament. 

 
La quota, que s’ingressarà mensualment, serà regularitzada a final de l’any, amb els costos 
reals que haja generat el servei. Del resultat del cost del servei es donarà compte en la 
comissió del seguiment a què es refereix l’apartat següent. El saldo resultant s’ajustarà, a l’alça 
o a la baixa, en la quota de l’exercici següent. 
 

 
 
 
 

9. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL SERVEI 
 
Per a assegurar el bon funcionament de les activitats que comporta aquest servei, es 
constituirà una comissió de seguiment amb representants dels ajuntaments adherits.  
 
Entre les seues funcions figurarà dirimir sobre els aspectes i incidències del servei que es 
puguen suscitar durant la seua execució, així com l’estudi i proposta de realització de costos o 
activitats no previstos.  
 
 
10. REGLAMENT DEL SERVEI 
 
La Mancomunitat ha elaborat un reglament del servei de recollida i transport de residus que 
regirà el servei, recollint les previsions de la legislació comunitària, estatal i autonòmica en 
vigor, amb la finalitat de regular les relacions del servei amb la ciutadania. 
 
La adhesió de l’ajuntament comportarà l’adhesió a aquest reglament.  
 
El reglament aborda el següent: 
El Títol I recull les disposicions generals de caràcter directiu que permeten, tant als òrgans 
competents com als particulars, la seua correcta aplicació a través de la delimitació del seu 
objecte, àmbit d'aplicació i definicions dels conceptes que es contemplen posteriorment al 
llarg de l'articulat.  
El Títol II regula els tipus de servei de recollida, sent comú a tots dos la separació pels 
ciutadans i usuaris dels residus en diferents fraccions per a afavorir el reciclatge i el 
compliment del principi de jerarquia.  
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El Títol III aborda el foment i la transparència en matèria de reciclatge, introduint-se la 
regulació de les diferents actuacions per al foment, la sensibilització i l'educació sobre recollida 
separada de residus. Cal destacar que, de conformitat amb els objectius perseguits per la 
Directiva 2008/98/CE, així com per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats, el referit Títol III de l’ordenança introdueix les disposicions que van encaminades 
al foment de la prevenció, la reutilització i la recuperació dels residus.  
Finalment, el Títol IV aborda la inspecció i sanció, incardinant-se totes dues potestats en la Llei 
22/2011, de 21 d'abril de Residus i Sòls Contaminats. 
 
11. INCIDÈNCIES DEL SERVEI 
 
Les incidències que es donen durant la prestació del servei hauran de ser comunicades a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta.  
 
12. DEMORA EN EL PAGAMENT DE LES QUOTES. PENALITATS 
 
- El pagament de les quotes a la Mancomunitat tenen la consideració de pagaments obligatoris 
i preferents per a les entitats locals. 
 
Les aportacions es realitzaran en la forma i en els terminis que determen les instruccions del 
servei. En cas que alguna entitat local es demore en el pagament de la quota, la Presidència 
requerirà el seu pagament en un termini de vint dies. Si transcorre aquest termini sense que el 
deute siga pagat, la Presidència podrà sol·licitar als òrgans competents de l’administració 
estatal o autonòmica la retenció del seu import amb càrrec a les quantitats que per qualsevol 
concepte siguen liquidades a l’entitat local deutora a fi de ser lliurades directament a la 
Mancomunitat, sense més tràmit. 
 
Aquesta retenció és autoritzada expressament per les entitats locals en el moment de 
l’adhesió al servei i aprovació de les presents instruccions. 
 
El manteniment reiterat de la situació de deutor a la Mancomunitat per part d’una entitat local 
serà causa suficient per procedir a la seua separació definitiva del servei, podent-se reclamar 
les quantitats degudes de conformitat amb els apartats anteriors.  
 
En el cas de demora d’un mes en el pagament de la quota per part d’una entitat local, 
s’imposarà un recàrrec del 5% sobre l’import adeutat. 
 
En el cas de que la demora en el pagament siga major a dos mesos, s’imposarà un recàrrec 
addicional del 10% mensual més addicional sobre el total pendent de pagament. 
 
13. RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS EN ÀREES D’APORTACIÓ TANCADA 
 
Durant el servei podran instal·lar-se àrees d’aportació o de contenidors tancades d’us exclusiu. 
La recollida de residus a l’àrea d’aportació tancada es basa en l’aportació selectiva de les 
diverses fraccions dels residus en origen (excepte el vidre) per part dels domicilis, de manera 
que una àrea donarà servei a un nombre específic d’habitatges, personalitzant-se la recollida. 
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L’accés a aquestes àrees serà restringit als veïns i veïnes dels habitatges que hagen de 
depositar els residus en aquests contenidors. El sistema d’accés serà mitjançant un sistema de 
clau o targeta, que seran lliurades per habitatge. 
 
El responsable d’executar les obres de tancament serà cada ajuntament. 
 
L’empresa adjudicatària del servei haurà de garantir el manteniment i neteja d’aquestes àrees.  
 
14. INTAL·LACIONS DE COMPOSTATGE COMUNITARI 
 
La Directiva europea 2008/98/CE en el seu article 22 diu que 
els estats membres adoptaran mesures, conformement als articles 4 i 13, per a  
a) Incentivar el reciclatge, inclòs el compostatge i la digestió, dels bioresidus d'una forma que 
assegure un elevat nivell de protecció mediambiental i gènere un resultat que complisca les 
normes d'alta qualitat pertinents; 
b) Incentivar el compostatge domestic; i  
c) fomentar l'ús de materials produïts a partir de bioresidus. 
 
La llei nº 22/2011 de residus preveu el següent: 
Article 24. Bioresidus. 
Les autoritats ambientals promouran, sense perjudici de les mesures que es deriven de les 
actuacions que a nivell comunitari s'emprenguen en compliment de l'últim paràgraf de l'article 
22 de la Directiva 2008/98/CE, mesures que podran incloure en els plans i programes de gestió 
de residus previstos en l'article 14, per a impulsar: 
a) La recollida separada de bioresidus per a destinar-los al compostatge o a la digestió 
anaeròbia en particular de la fracció vegetal, els bioresidus de grans generadors i els bioresidus 
generats en les llars. 
b) El compostatge domèstic i comunitari. 
c) El tractament de bioresidus arreplegats separadament de manera que s'aconseguisca un alt 
grau de protecció del medi ambient dut a terme en instal·lacions específiques sense que es 
produïsca la mescla amb residus mesclats al llarg del procés. Si escau, l'autorització d'aquest 
tipus d'instal·lacions haurà d'incloure les prescripcions tècniques per al correcte tractament 
dels bioresidus i la qualitat dels materials obtinguts. 
d) L'ús del compost produït a partir de bioresidus i ambientalment segur en el sector agrícola, 
la jardineria o la regeneració d'àrees degradades, en substitució d'altres esmenes orgàniques i 
fertilitzants minerals. 
 
El PIRCV arreplega la normativa estatal (article 21.4) i estableix entre les seues mesures “el 
foment del compostatge comunitari en centres educatius, centres cívics, comunitats, etc. Com 
a forma de forma de gestió de la fracció orgànica biodegradable per a aplicar-la posteriorment 
al sòl, especialment en aquells municipis amb un marcat caràcter rural”. 
 
A aquests efectes s’estableix una triple classificació basada en les diferents maneres en què és 
possible realitzar la pràctica del compostatge:  

- Compostatge domèstic o domiciliari. 
- Compostatge comunitari (En la qual es centra el PIRCV. No requereix d’autorització de 

gestió de residus) 
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- Compostatge centralitzat (Es un sistema de gestió de bioresidus que requereix 
autorització de gestió) 

 
El servei podrà crear, de conformitat amb les previsions contingudes en la normativa 
d’aplicació, instal·lacions de compostatge comunitari en els municipis que el demanden, amb 
la finalitat de promoure la seua pràctica i mitigar els possibles impactes adversos sobre la salut 
humana i el medi ambient. 
 
El cost d’aquestes instal·lacions així com la gestió que comporten seran inicialment a càrrec de 
cada entitat local que la demande. 
 
15. FIGURA D’INSPECTOR/A DEL SERVEI 
 
El sistema de recollida selectiva de residus que s’implanta es basa en un sistema de gestió del 
servei des del punt de vista de la qualitat, per al qual cal un inspector/a del servei. 
 
L’inspector/a s’encarregarà en general de vetlar per la correcta prestació del servei, per la seua 
qualitat, així com per la satisfacció de les entitats locals i ciutadans amb els resultats obtinguts 
amb la gestió del servei. Entre les seues funcions estarà: 
 

- Atendre les necessitats dels ajuntaments en relació al servei. 
- Realitzar tasques inspectores del servei pel que fa als usuaris. 
- Avaluar els serveis de recollida, i millora de la percepció ciutadana del servei. 
- Vetlar pel correcte compliment del contracte amb l'empresa adjudicatària. 
- Coordinar als educadors ambientals i la comunicació general del servei. 

 
 
16. COLABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TAXES DE RESIDUS 
 
La normativa que regula aquest servei, a més d’establir objectius cada vegada més ambiciosos 
per a la seua gestió, es basa en el principi de “qui contamina paga” (pagament per generació). 
 
Les entitats locals disposen instruments econòmics i fiscals que poden contribuir a la millora i 
consecució d’aquests objectius mediambientals a través de la imposició de taxes fiscals. 
 
Aquestes ordenances fiscals poden gaudir de la flexibilitat suficient per a donar lloc a la creació 
d’incentius a les bones practiques i la millora de l’eficiència econòmica en la gestió de residus, 
reconeixent als ciutadans que generen menys residus, que realitzen una correcta separació en 
origen, a través de exempcions, bonificacions i reduccions.  
 
El servei preveu l’assessorament i assistència tècnica a les entitats locals en l’elaboració i 
disseny d’aquestes ordenances. 
 
 
Alzira, març de 2020 
 


