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INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’INICI DEL TRÀMIT DE CONSULTA PRÈVIA A L’APROVACIÓ
DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS I ASSIMILABLES DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI.
En compliment del que es disposa en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del
Procediments Administratiu Comú de las Administracions Públiques, es planteja una consulta
pública prèvia a l’aprovació, per la Regidoria de Transició Ecològica, del “Pla Local de Gestió de
Residus i Assimilables”, amb la fi de conèixer la opinió de la ciutadania, organitzacions i
associacions interessades de la Ciutat.
Aquest procés no exclou el determinat per la Llei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Regiment Local (article 45) per a la presentació de al·legacions i suggeriments després de la
aprovació inicial, i en el seu cas, pel Plenari de l’Ajuntament.
La redacció del Pla Local de Gestió de Residus està contemplada en el Pla Normatiu Anual 2021
de l’Ajuntament d’Alcoi, aprovat per resolució d’Alcaldia 4861/2020, de data 20 de desembre i
modificat per resolució d’Alcaldia 795/2021 de data 26 de febrer de 2021.
Poden fer-se aportacions, al·legacions i/o suggeriments, durant un termini de 15 dies hàbils, a
comptar des del dia següent al de publicació en el Tauler d’Anuncis i Edictes Electrònics i en la
pàgina web del Departament de Transició Ecològica, es a dir, des del 10 fins al 31 de març, ambós
inclosos.
Podran utilitzar-se els següents mitjans:





Correu electrònic del Departament de Transició Ecològica: medi_ambient@alcoi.org.
Seu electrònica del Ajuntament de Alcoi: Catàleg de tràmits/ Tots els tràmits/Sol·licitud de
propòsit general.
Registre General d’Entrada, sol·licitant cita prèvia (https://citaprevia.alcoi.org/).
Per qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A continuació es descriuen els problemes que es pretenen resoldre amb aquesta modificació, les
raons de la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius que persegueix i una anàlisi
d’altres possibles alternatives.
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ANTECEDENTS NORMATIUS
El Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla integral de residus
(PIR) de la Comunitat Valenciana va ser publicat al DOCV el dia 26 d’abril de 2019. L’article 14 estableix l’obligació dels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana de la redacció i aprovació dels
Plans Locals de Gestió de Residus i Assimilables:
“D’acord amb el que es determina en la Llei 22/2011 i les seues modificacions, les entitats locals
poden establir plans locals de residus, en l’àmbit de les seues competències. Aquests plans locals de residus, no poden contravindre el que es disposa en la normativa comunitària, estatal ni
autonòmica de residus.
A la Comunitat Valenciana, els plans locals de residus han d’executar-se de forma col·laborativa
amb els consorcis de residus de la Comunitat Valenciana de l’àrea geogràfica de què es tracte o
entitat local dels serveis de valorització i eliminació competent, i també amb la Generalitat i la diputació corresponent. A tals efectes, el pla local de residus ha de preveure la subscripció dels corresponents convenis de col·laboració, almenys amb el consorci de residus o l’entitat local competent dels serveis de valorització i eliminació competent de què es tracte, per a assegurar que les
mesures del pla local de gestió de residus estan d’acord amb la jerarquia europea en matèria de
gestió de residus, pel que fa com a mínim a la prevenció de la generació de residus, la preparació
per a la reutilització i el reciclatge en origen…
…Almenys, les àrees urbanes de més de 10.000 habitants han de disposar d’un pla local de residus abans de l’1 de gener de 2021”
PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR I OBJECTIUS
La redacció i aprovació del Pla Local de Gestió de Residus i Assimilables ha de donar solució als
següents problemes:
 Obtenir una memòria justificativa de tots els serveis competència de l’Ajuntament d’Alcoi
com a entitat local relacionats amb la recollida de residus.
 Estudiar els rendiments actuals de separació i establir com a objectius els rendiments per
als propers anys.
 Justificar i quantificar les accions adaptades per a aconseguir la millora establida al punt
anterior amb l’objecte de complir amb els objectius de reciclat disposats en la Llei 22/2011,
de 28 de juliol, de Residus i Sols Contaminats i el 2016-2022 (Pla Estatal Marc de Gestió
de Residus
 Justificar els sistemes de recollida seleccionats, segons els objectius de recuperació
marcats per normatives vigents.
 Anàlisi del sistema de recollida pneumàtic en zones urbanes de nou desenvolupament per
a establir la viabilitat d’aplicació en el futur.
 Obtenir una memòria econòmica vinculant per a l’Ajuntament.
 Dotar de formació i informació pràctica de separació de residus a la ciutadania.
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NECESSITAT I OPORTUNITAT DE L’APROVACIÓ
Els motius que fan necessària la tramitació de la redacció i aprovació del Pla Local de Gestió de
Residus són el compliment del PIR, Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, aprovat
pel Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell.
POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES
L’aprovació del Pla Local de Gestió de Residus és una obligació establida en el PIR, per tant no
cap la no regulació.

EL CAP DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Alcoi, 8 de març de 2021

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13523611172010660530 en https://sedeelectronica.alcoi.org/validacion

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 965 53 71 00 – Fax 965 53 71 61 – e-mail ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org

