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PRESENTACIÓ 

La memòria que vos presentem és un recull de les actuacions realitzades pel Consorci 
per a la Gestió de Residus V5 (en endavant, COR) durant l’any 2021, i amb la qual es 
pretén donar una visió completa i transparent de l’acompliment de les activitats 
executades al llarg d’aquest any. 

Tot i que aquest any ha estat encara marcat per la crisi sanitària que ha provocat la 
Covid-19, des del COR hem continuant prestant el servei a la ciutadania i donant 
continuïtat a tots els projectes, al mateix temps que incorporàvem la presencialitat en 
els diferents esdeveniments organitzats. 

Des del Consorci hem continuat treballant amb esforç i il·lusió per tal de donar resposta 
a les noves necessitats de gestió de residus que se’ns plantegen. Aquestes exigències 
venen determinades, en primer lloc, pel nou PIRCV que ha obert un camí cap a un 
escenari multiplanta, en el qual les plantes no són el centre principal de la gestió, sinó 
que l’eix recau sobre la prevenció en la generació de residus i en el tractament dels 
bioresidus de forma propera al seu centre de generació. Així mateix, pels projectes 
estatals de residus, les novetats en matèria de gestió en els consorcis, i altres 
condicionats derivats de la llei autonòmica d’economia circular i altres actuacions 
addicionals. Tots ells nous reptes de futur als quals podem fer front d’una manera 
conjunta. 

Vull també aprofitar aquestes línies per agrair i reconèixer la tasca que han dut a terme 
tots els professionals i les professionals que presten servei en el Consorci, així com els 
diferents agents polítics i socials de tots els municipis de les cinc comarques. Tots ells 
han demostrat un compromís excepcional i, sens dubte, la seua dedicació constitueix 
un actiu de primer ordre per donar resposta a les necessitats del nostre territori. 

 

 

 

Elba Montes Vadillo 

Gerenta del Consorci per a la Gestió de Residus V5 
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EL CONCORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS V5 

Objectius 

En 2006 es va constituir el Consorci de l’Àrea de Gestió 2 per a les previsions del Pla 

Zonal de Residus de les Zones X, XI i XII (COR), aprovant-se definitivament els seus 

Estatus en l’Assemblea General celebrada el 31 d’octubre de 2006. 

L’article 3 dels Estatus del Consorci estableix quins són els seus fins, entre els quals es 

troba la contribució a la realització d’una gestió sostenible dels residus fonamentada en 

la reducció i minimització de residus, la priorització de la recollida selectiva i la 

valorització, inspirada en criteris de proximitat, optimitzant la gestió pública, tendent al 

consens social i polític i fomentant la informació, sensibilització i conscienciació social 

en matèria de residus. 
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Organigrama 

Actualment el Consorci compta amb personal d’altres administracions i pesonal adscrit 

a un programa temporal aprovat per la Direcció General de Qualitat i Educació 

Ambiental. 

31 DE DESEMBRE DE 2021 

GERÈNCIA 

(Personal laboral 

d’Alta Direcció) 

Secretari General del Consorci 

(Acord/Conveni amb ens consorciats) 

 Interventor General del Consorci 

(Acord/Conveni amb ens consorciats) 

 

 Sotssecretari-Interventor 

(Acord/Conveni amb Ens Consorciats) 

  

TAG A1 Gestió Pressupostària 

(Acord/Conveni amb Ens consorciats) 

 

 TAG A1 Jurídica 

(Programa d’execució temporal) 

 

 TAE A2 Tècnic d’Administració Especial Enginyer 

(Programa d’execució temporal) 

 

 TAE A2 Tècnic Compostador 

(Programa d’execució temporal) 

 

 Administratiu C1 Tresoreria 

(Acord/Conveni amb Ens consorciats) 

 

 Administratiu C1 Administració General 

(Acord/Conveni amb Ens consorciats) 

 

 Administrativa C1 Administració General 

(Programa d’execució temporal) 

  

Administrativa C1 Administració General 

(Programa d’execució temporal) 

  

Administrativa C1 Atenció Ciutadana 

(Acumulació de Tasques) 
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XARXA CONSORCIADA D’ECOPARCS 

El projecte de gestió d’ecoparcs del Consorci es va aprovar definitivament en 
l’Assemblea General de 20 d’octubre de 2021. En aquesta adaptació es planifiquen 27 
ecoparcs fixes i 13 ecoparcs mòbils, un dels quals realitzarà tasques d’educació 
ambiental i servirà de reforç a les zones de costa (veure Annex II). 

Aquest sistema de recollida selectiva de residus, adreçat a fomentar un 
desenvolupament sostenible, ha permès en 2021 la recollida d’un total de 33.531,53 
tones de residus (veure Annex III). 

A més, les persones usuàries de la xarxa d’ecoparcs són bonificades al rebut de la taxa 
del COR fins a un màxim de 15 € per rebut. 

 

Ecoparcs fixes 

Els ecoparcs fixes es distribueixen en rutes fixes i ofereixen un servei mínim de 3 hores 

setmanals per municipi. 

A l’inici de l’any 2021 el Consorci comptava amb 16 ecoparcs executats i/o reformats.  

Al llarg d’aquesta anualitat, s’han executat les següents actuacions en relació a aquest 
tipus d’instal·lacions: 

- Incorporació de l’ecoparc de Benigànim, amb aprovació del conveni de col·laboració i 
cessió de l’ecoparc. 

- Cessió per part de l’Ajuntament d’Enguera d’una parcel·la compatible amb l’activitat i 
redacció del projecte d’execució de l’ecoparc. 

- Execució de les obres de l’ecoparc de L’Olleria. 

- Execució de les obres de l’ecoparc de La Font de la Figuera. 

- Execució de les obres de l’ecoparc de Moixent. 

- Inici de la reforma de l’ecoparc de Benigànim. 

 

Al final de 2021 la xarxa d’ecoparcs comptava amb 20 ecoparcs fixes, executats i/o 
reformats; i a més, està executant-se la reforma de l’ecoparc fixe de Benigànim (acaba 
el termini el 4 d’abril de 2022), el qual ha estat en funcionament durant les obres.  

Queden pendents les tramitacions dels ecoparcs següents:  

- Barxeta. 

- Bellreguard. 

- Enguera (amb projecte ja redactat). 

- Ròtova (falta de disponibilitat del terrenys). 

- Vilallonga. 

 

Ecoparcs mòbils 

En gener de 2021, es va adquirir l’ecoparc mòbil model COR “Reforç La Safor” (el nº 13) 

que permetrà reforçar el servici prestat en les zones de platja durant el període estival i 

de Pasqua; a més d’utilitzar-se per a fins educatius. 

D’altra banda, s’han dut a terme les actuacions següents:  
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- Control d’horaris d’hivern i estiu, amb trasllat d’aquest dades a la pàgina web. 

- Tramitació de les queixes del usuaris i ajuntaments, rebudes a través de la Seu 
Electrònica, correu electrònic o de manera telefònica. 
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ESTRATÈGIA DE BIORESIDUS 

L’Estratègia de Bioresidus del Consorci es va aprovar per acord de l’Assemblea General 

de 24 d’abril de 2019, en el qual el Consorci recollia diverses iniciatives en matèria de 

bioresidus amb l’objectiu de construir un nou model de gestió flexible, adaptat, pròxim i 

consensuat. L’esmentat document preveia diferents solucions a diferents escales, 

escala menuda, escala mitjana i escala mitjana-gran. En el cas de les solucions a escala 

menuda contemplava les Illes de Compostatge i el Servei de Compostatge Domèstic. 

L’Annex IV presenta el grau d’implantació de les Illes de Compostatge i el Compostatge 

Domèstic. 

 

Illes de Compostatge 

A començament de 2021 ja estaven executades les Illes de Compostatge dels municipis 
de Cerdà, Font de la Figuera, Otos i Carrícola. 

Durant aquest any, s’han aprovat els següents projectes d’Illes de Compostatge: 

- Guadassèquies. 

- Albaida. 

- Salem. 

D’altra banda, s’han executat les següents Illes de Compostatge: 

- Bellús. 

- Bocairent. 

- Fontanars dels Alforins. 

- Torrella. 

També s’han licitat, adjudicat i executat les illes dels següents municipis: 

- Guadassèquies. 

- Albaida. 

- Salem. 

Per últim, es van presentar els projectes d’execució de les illes de: 

- Vallada. 

- Torre d’en Lloris (Xàtiva). 

- Canals-Aiacor (abans de l’adjudicació de la licitació el municipi va retirar la seua 
voluntat en la parcel·la on s’havia realitzat la implantació de l’illa). 

 

L’Annex V mostra la situació actual de les Illes de Compostatge en l’àmbit del Consorci. 

 

Programa de Compostatge Domèstic 

El Consorci va començar l’any realitzant les jornades informatives i els tallers de manera 
telemàtica. No obstant això, a partir del mes de març va reprendre aquestes activitats 
de manera presencial, permetent que en 2021 el territori del Consorci compte amb més 
de 775 famílies autogestionant els bioresidus que generen a les seues llars (Annex VI). 
Totes les persones que hi participen reben assessorament per part del nostre tècnic 
compostador, qui realitza visites a cadascuna d’elles. A més, aquestes famílies són 
bonificades al rebut del COR per una quantia de 12 €. 
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A més, el Consorci manté obert el canal de comunicació amb la ciutadania a través del 
correu electrònic vullcompostar@consorciresidus.org per tal de gestionar les peticions 
individuals i adreçar-los a les jornades i tallers que es realitzen prop dels seus municipis. 

Al llarg d’aquest any s’han realitzat jornades informatives i tallers en els municipis 
d’Agullent, Anna, Benigànim, Chella, Canals, Taller Discapacitats – TAPIS (Canals), 
Enguera, Oliva, Palma de Gandia i Ontinyent. 

 

 

  

mailto:vullcompostar@consorciresidus.org
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PROGRAMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC 

El Consorci ha posat en marxa el Programa de Recollida d’Oli de Cuina, inclòs en el 
projecte presentat a les ajudes “Pima Residuos”, amb l’objectiu d’assolir una recollida 
separada que possibilite la gestió diferenciada d’aquest residu de cara a la seua 
valorització i aprofitament dels recursos que conté. 

El programa, que compta amb finançament del Ministeri per a la Transició Ecològica, 
permet apropar a la ciutadania els punts d’arreplegada i recollir més de 500.000 litres a 
l’any. 

La posada en marxa del programa ha suposat no sols la licitació del contracte de 
concessió del servei, sinó l’aprovació del conveni regulador de la implantació i explotació 
d’un sistema de recollida d’oli de cuina usat mitjançant contenidors situats en la via 
pública, i la seua subscripció posterior amb els municipis interessats. 

Durant el 2021 s’han dut a terme les següents actuacions relacionades amb aquest 
programa: 

- Traducció del conveni marc aprovat per la Comissió de Govern en 2020 i publicat 
al BOP el 29 de gener de 2020. 

- Coordinació amb els ajuntaments per obtenir informació sobre les ubicacions per 
a la instal·lació dels punts de recollida d’oli.  

- Aprovació del conveni marc. 

- Tramitació individualitzada del conveni per a cada ajuntament participant amb el 
plànol d’ubicació dels contenidors. 

- Subscripció durant el 2021 d’un total de 70 convenis. 

- Adjudicació del contracte de servei de concessió i formalització del contracte. 

- Subscripció de l’acta d’afectació i entrega de tots els materials i vehicle que el 
COR posa a disposició de l’adjudicatari per a la prestació del servei. 

- Subscripció de l’Acta d’Inici de l’Explotació del Servei entre el COR i l’entitat 
adjudicatària del servei. 

- Inici de l’explotació de la concessió del servei, amb la implantació de 184 
contenidors repartits en 64 municipis. 

 

L’Annex VII mostra el grau d’implementació d’aquest servici en les nostres comarques. 
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PLANS LOCALS DE RESIDUS 

De conformitat amb la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana 
(Decret 55/2019, de 5 d’abril), que introdueix la figura del Pla Local de Gestió de Residus 
Domèstics i Assimilables com a ferramenta essencial per assolir els objectius de 
reciclatge de les distintes fraccions de residus domèstics que s’exigeixen per les 
diferents normatives; i en concret el seu article 14, que estableix que els plans local de 
residus han d’executar-se de forma col·laborativa amb els consorcis, el Consorci ha 
estat treballant colze amb colze amb els municipis per tal de complir amb l’esmentat 
precepte. 
 

En març de 2021, la Comissió de Govern va aprovar la instrucció tècnica per a la 

coordinació interadministrativa entre el Consorci i les entitat local de l’àrea de gestió en 

l’elaboració, aprovació i implementació dels plans local de gestió de residus (PLGRDA). 

 

El procediment a seguir per la implementació dels plans locals ha sigut el següent: 
 

o Remissió per part de l’entitat local, abans de la seua aprovació formal, del 
seu pla local. 

o Revisió i emissió de l’informe corresponent per part dels serveis tècnics. 
o Remissió de l’informe d’avaluació a l’entitat local per a la seua valoració i 

incorporació de les esmenes i consideracions realitzades des del 
Consorci, per a la seua incorporació, si s’escau, del municipi. 

o Aprovació del pla local pel municipi per a posteriorment subscriure el 
conveni de col·laboració entre l’entitat local i el Consorci. 

 

Tal i com s’ha realitzat en el cas del programa de recollida d’oli, el Consorci ha aprovat 

un conveni marc entre els ens local de l’àrea de gestió i el Consorci per a la col·laboració 

interadministrativa d’implementació dels plans locals de gestió de residus, per a 

posteriorment subscriure convenis amb cadascun dels municipis. 

 

Durant el 2021 s’han informat de 24 plans local de residus, entre ells els de les 

Mancomunitats de la Canal de Navarrés, La Costera i la Vall d’Albaida. 
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AJUDES I SUBVENCIONS CONCEDIDES AL CONSORCI 
Aportacions de la Generalitat Valenciana i de la Diputació Provincial de València per a 

despeses d’administració del Consorci. 

De conformitat amb l’aprovació del pressupost general del COR V5 per a l’exercici 2021, 
s’han tramitat davant la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial de València, les 
següents aportacions: 
 

• Generalitat Valenciana: 249.379,10 € 

• Diputació Provincial de València: 149.627,46 € 
 
 
Convenis de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria 

d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica, i el Consorci per a l’execució de les previsions de l’àrea de gestió del 

Consorci 

- Per a inversions destinades a millores d’instal·lacions de gestió de residus. 

En aquest conveni la Generalitat va concedir al COR V5 subvenció per import de 
100.00,00 €, que han sigut destinats a les següents actuacions: 
 

• Adquisició de vehicle híbrid per a mobilitat de la Gerència, marca 
VOLKSWAGEN ID.3 LIFE 150 KW, per un import de 39.699,36 €. 

• Execució de part de les obres de remodelació de l’ecoparc de Benigànim, per un 
import 60.300,65 €. 

 
- Per a la participació en campanyes de conscienciació i sistemes d’incentius de la 
separació en origen. 

En aquest conveni la Generalitat va concedir al COR V5 subvenció per import de 
100.00,00 €, que han sigut destinats a la següent actuació: 

 
• Aportacions econòmiques per a l’aplicació de retorns econòmics a les unitats 

fiscals de l’ordenança fiscal del Consorci que hagen fet una separació en origen 
dels residus mitjançant l’ús de la xarxa consorciada e informatitzada d’ecoparcs, 
aplicades a la taxa per transferència, transport, valorització i eliminació de 
residus sòlids urbans i ecoparcs per a l’exercici 2021, a través del programa “El 
meu compte ambiental”.  

 
Subvenció nominativa i prepagable concedida per la Diputació Provincial de 

València per al finançament d’inversions per a la millora d’instal·lacions de gestió 

de residus i la reducció de rebutjos en abocadors. 

Subvenció per la qual s’han concedit al Consorci 200.000,00 €, i que han sigut destinats 
a les següents actuacions: 
 

• Obres d’execució de l’illa de compostatge al municipi de Salem, per un import de 
55.373,84 €. 

• Obres d’execució de l’illa de compostatge al municipi d’Albaida, per un import de 
69.658,64 €. 

• Obres d’execució de part de l’obra civil de la remodelació de l’ecoparc de 
Benigànim, per un import de 75.300,52 €. 
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Subvenció per a la informatització i automatització dels ecoparcs, en el marc del 

programa operatiu dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la 

Comunitat Valenciana 2014-2020 (3ª Convocatòria Fons FEDER). 

La subvenció va concedir al Consorci la quantitat de 132.991,43 €, amb la qual s’han 
executat les següents actuacions: 
 

• Sistema integral de control i informatització d’accessos i residus a l’ecoparc fixe 
de L’Olleria, per un import de 64.307,30 €. 

• Sistema integral de control i informatització d’accessos i residus a l’ecoparc fixe 
de La Font de la Figuera, per un import de 3.471,57 €. 

• Sistema integral de control i informatització d’accessos i residus a l’ecoparc fixe 
de Benigànim, per un import de 69.158,22 €. 
 

• Adquisició d’un ecoparc mòbil, per un import de 90.218,48 €. 

• Informatització de l’ecoparc mòbil adquirit, per un import de 31.857,73 €. 
 
Subvenció per a la informatització i automatització dels ecoparcs, en el marc del 
programa operatiu dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020 (4ª Convocatòria Fons FEDER). 
 
El Consorci ha presentat sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica Transició Ecològica, per a l’execució de 
les següents actuacions: 
 

Actuacions a executar i incloure en la sol·licitud de subvenció 

Fase IV per la informatització i 

automatització de la xarxa consorciada 

d’ecoparcs del COR 

Preu d’execució material 

188.863,34 € 

Fase I d’equips informatitzats per a 

contenidors i equips de recollida 

Preu d’execució material 

79.861,52 € 

Total operacions (PEM) 268.724,86 € 

Total operacions (PEC) 319.782,58 € 

Total amb IVA 21% inclòs 386.936,92 € 

50 % subvencionable 196.468,46 € 
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ACTIVITAT SUBVENCIONAL DEL CONSORCI 

El passat mes de juny la Comissió de Govern va aprovar la convocatòria per a l’any 
2021 de les subvencions destinades als municipis, mancomunitats i entitats sense ànim 
de lucre de l’àrea de gestió del Consorci. Dites subvencions van adreçades, d’una banda 
a promoure la realització de projectes o actuacions concretes en matèria de 
conscienciació ambiental; i, d’altra banda, a la gestió i explotació de les illes de 
compostatge, amb una dotació total de 30.000 euros. 

En el cas de les subvencions en matèria ambiental s’han presentat un total de 17 
sol·licituds, corresponents als ajuntaments de Bellús, Carrícola, Benigànim, Bicorp, 
Ròtova, Albaida, Beniarjó, Ontinyent, Guardamar de la Safor, Quatretonda, Villalonga, 
Salem, Guadassèquies, Jarafuel, Montaverner, La Font de la Figuera, així com de 
l’Associació Cultural la Valldigna. 

Per a les subvencions de les illes de compostatge s’han presentat 4 sol·licituds, 
corresponents a l’Ajuntament de Bellús, l’Ajuntament de La Font de la Figuera, 
l’Ajuntament de Carrícola i l’Ajuntament de Guadassèquies. 

L’Annex VIII fa un recull de les diferents activitats i projectes duts a terme per alguns 
dels municipis que hi han participat. 
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PROJECTE D’ADAPTACIÓ 

El Consorci continua treballant per portar endavant el procés d’adaptació per tal 
d’adequar el nostre projecte de gestió al nou Pla Integral de Residus de la Comunitat 
Valenciana, passant a un model descentralitzat i adaptat a les diferents realitats 
territorials. 

El projecte d’adaptació comprèn, al seu torn, 7 adaptacions independents amb l’objectiu 
d’avançar en la millora de la gestió de residus en les diferents àrees geogràfiques i que 
possibles incidències en una instal·lació no paralitzen, en cap cas, el desenvolupament 
de la resta d’infraestructures: 

- Projecte de Gestió d’Ecoparcs. 

- Projecte de Gestió de Bioresidus Valle Ayora-Cofrentes. 

- Projecte de Gestió de Bioresidus Canal de Navarrés. 

- Projecte de Gestió de Bioresidus Costera-Vall d’Albaida. 

- Projecte de Gestió de Bioresidus La Safor. 

- Projecte de Gestió Planta de Tractament de la Fracció Resta. 

- Projecte de Gestió d’Eliminació de residus. 

 

La tramitació dels diferents projectes han suposat les següents actuacions: 

• Projecte de Gestió d’Ecoparcs: el treball realitzat al llarg del 2020 s’ha culminat 
en la seua aprovació definitiva en l’Assemblea General AG/ 2021/2, el 20 
d’octubre de 2021. 
 

• Projecte de Gestió de Bioresidus de la Comarca del Valle de Ayora-Cofrentes: 
en el 2021 s’ha començat a treballar en la seua redacció i la seua aprovació 
inicial es va produir en l’Assemblea General AG/ 2021/4, el 22 de desembre de 
2021. 
 

• Projecte de Gestió de Bioresidus de la Comarca de la Canal de Navarrés: es va 
realitzar l’estudi d’alternatives per a la ubicació de la Planta. 
 

• Projecte de Gestió de Bioresidus de les Comarques Costera-Vall d’Albaida: es 
va començar a realitzar l’estudi d’alternatives per a la ubicació de la Planta. 
 

• La resta de Projectes de Gestió estan a l’espera d’avançar en els anteriors 
Projectes de Gestió. 
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PLA DIRECTOR 

A finals de 2020 s’adjudicà i formalitzà el contracte per a la redacció d’un Pla Director 

de residus, la finalitat del qual és l’habilitació del suport territorial adient per garantir el 

desenvolupament de les activitats de gestió dels fluxes de residus generats en el nostre 

territori. D’aquesta manera, es pretén facilitar la implantació d’infraestructures i agents 

en la economia de la zona dins del model d’orientació territorial i en equilibri amb la 

protecció dels valors ambientals del territori. 

La redacció del Pla Director va començar en gener de 2021 i es va entregar per a ser 
analitzat pels tècnics del Consorci en juny de 2021. Després es va decidir paralitzar l’inici 
de la Fase II (participació pública) fins la seua presentació en el CPS de desembre de 
2021 per a realitzar l’anàlisi al llarg de les Comissions Territorials del primer trimestre de 
2022, però al no poder celebrar-se l’esmentada sessió s’ha decidit presentar-lo 
directament en les Comissions Territorials de 2022.  

El document consta de la següent documentació: 

- Estratègia de la Fracció Resta. 

- Estratègia d’Eliminació. 

- Pla Director (incloent un estudi de viabilitat de l’E.T. de Teresa de 
Cofrents). 

- Informe de Sostenibilitat. 
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ANNEX 

Annex I. Activitat Administrativa 

Òrgans col·legiats: 

 - Assemblea General 

- S’han realitzat cinc Assemblees Generals, entre elles dos 
extraordinàries: una per a l’elecció del nou President del COR i l’altra per 
l’aprovació de l’ordenança fiscal del 2022 del COR. 

 - Comissió de Govern 

- S’han realitzat onze Comissions de Govern, deu han sigut ordinàries i 
una extraordinària per al nomenament dels nous Vicepresidents i nous 
membres del Comissió pel canvi de Presidència. 

- Subcomissió Tècnica per al Tractament Sostenible dels Bioresidus 

- Durant l’any 2021, s’han reunit una vegada.  

 - Consell de Participació Social 

- Aquest any s’han celebrat dos sessions i durant l’últim trimestre han tingut 
lloc sessions de les Comissions Territorials per comarques. 

 - Comissió Tècnica d’Adaptació del Projecte de Gestió al PIRCV-19 

- S’han realitzat quatre comissions  per al control del projecte de gestió i la 
seua adaptació.  

 - Comissió de Seguiment del contracte amb Vytrusa 

- Aquesta comissió s’ha convocat i reunit dues vegades. Comissió mixta, 
entre tècnics, membres del COR i la mercantil Vytrusa. 

Registre 

Registres d’entrada: 

 S’han atès 930 registres d’entrada. 

Registre d’eixida: 

 S’han enviat per registre d’eixida un total de 1.979 documents. 

Expedients oberts 

S’han iniciat/obert durant el 2021 un total de 282 expedients, dels quals: 

- 34 de Contractació: 
o 1 Pla anual de contractació 
o 1 Instrucció Interna del contractes menors 
o 1 Instrucció Interna de contractació del Consorci 
o 1 Modificació del contracte de concessió d’obra pública per a la gestió de 

residus. Adaptació del contracte al PIRCVA 2019-Ecoparcs 
o 16 Contractes menors : 

▪ 4 de Subministrament  
- Subministrament 600 rotllos de borses compostables; 
- Subministrament contenidors i elements diversos per a 

l’habilitació dels contenidors; 
- Subministrament borses kraft. 
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- Subministrament compostadors etiquetats i airejadors. 
▪ 12 de Serveis 

- Servei en assistència jurídica (5 contractes fins que s’ha 
adjudicat durant el 2021 el contracte iniciat durant el 2020 
d’assistència jurídica, representació i defensa en judicis);  

- Servei de comunicació, sensibilització i educació ambiental;  
- Servei de redacció de plecs tècnics;  
- Servei de mediació (iniciat però no finalitzat per acord entre 

Vytrusa i COR);  
- Servei execució Pla de Mitjans de 2021;  
- Servei d’assistència tècnica en gestió econòmica (arxivat per 

cessió personal per conveni en l’ajuntament de Gandia);  

- Servei de direcció d’obres del projecte de la planta de 
Bioresidus d’Aiora;  

- Servei d’assessorament i dictamen jurídic en relació al projecte 
de gestió. 

o 5 Contractes d’Obra 

- Obra per a l’execució de l’illa de compostatge d’Albaida; 

- Obra per a l’execució de l’illa de compostatge de Salem;  

- Obra per a l’execució de l’illa de compostatge de Canals (iniciat 
però cancel·lat),  

- Obra per a l’execució de l’illa de compostatge Vallada 

- Obra per a l’execució de l’illa de compostatge Torre d’en Lloris 
(pendent, sols projecte). 

o 1 Contracte de Subministrament:  

- Subministrament de compostadors i airejadors. 
o 7 Contractes de Serveis: 

- Servei de prevenció de riscs laborals i vigilància de la salut i 
assegurança vehicles del COR (central de compres);  

- Servei de disseny i campanyes de comunicació i sensibilització 
per fomentar la recollida separa d’oli de cuina usat;  

- Servei de campanyes de conscienciació i separació en origen 
de residus;  

- Servei de comunicació, sensibilització i assessorament en 
matèria de gestió de residus;  

- Servei d’una agencia de comunicació per a l’execució del pla 
de publicitat i comunicació del COR 2021;  

- Servei, revisió, manteniment, reparació i neteja flota de 
vehicles del Consorci;  

- Servei d’assegurança de la flota de vehicles del Consorci basat 
acord marc (Central de Compres GVA).  

 

- 8 Actuacions judicials:  
o 5 relacionades amb la taxa del COR. 
o 1 recurs interposat per Vytrusa per la imposició de penalitats pel 

funcionament dels ecoparcs de L’Olleria i d’Ontinyent. 
o 1 recurs interposat per Vytrusa contra el requeriment de la Gerència en 

relació a les exigències econòmiques presentades en l’escrit del 14 
d’agost de 2020 (factures projecte de gestió ecoparcs). 

o 1 recurs interposat davant del TSJ  per la Mancomunitat de Municipis de 
la Vall d’Albaida, contra la resolució de la Secretaria Autonòmica 
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d’emergència climàtica, per la qual s’inadmet la reclamació de la 
Mancomunitat. 

- 1 Administració electrònica, Adhesió al punt general d’entrada de factures 
electròniques FACE 

- 64 Econòmics, financers i pressupostaris: 
o 1 Aprovació ordenança fiscal reguladora de la taxa de transferència, 

transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans i ecoparcs 
2022. 

o 19 Aprovació de factures i relació de despeses i pagaments. 
o 2 Compensació de deutes, 1 de devolució de rebuts del COR  i 1 de 

compensació de factures del EMTRE en VYTRUSA. 
o 2 Cancel·lació i devolució de garanties per contractació. 
o 2 Liquidació del pressupost 2020 i compte general. 
o 1 Bonificació o exempció tributaria: tramitació reclamació rebuts taxa. 
o 12 Nòmines personal del COR.  
o 1 Actes d’arqueig del 2021. 
o 1 Col·laboració i delegació de la Gestió Recaptatòria: informe anual del 

compliment de tasques. 
o 1 Devolució d’ingressos indeguts. 
o 1 Elaboració i aprovació del pressupost 2022. 
o 2 Gestió de tresoreria:  

▪ Adaptació de les delegacions de la gestió i recaptació en la 
Diputació de València. 

▪ Canvi de clauers en les entitats de crèdit.  
o 2 D’informació econòmica-financera: 

▪ PMP de l’exercici 2021. 
▪ Informació econòmica-financera 2020: pla d’ajusts (informació 

enviada mensualment a la intervenció general del GVA). 
o 3 De liquidació de convenis subscrits: 

▪ Liquidació dels convenis amb els Ajuntament que tenen cedit 
personal al COR: Gandia, Canals i Montesa. 

▪ Liquidació dels conveni de les plantes de transferències: Bufali i 
Ròtova. 

o 6 De modificacions pressupostàries: 
▪ 3 Generació de crèdit per ingrés de subvencions de la GVA i de 

la Diputació. 
▪ 1 De transferència entre partides. 
▪ 1 De modificació de crèdits per suplement de crèdit. 
▪ 1 De Transferència de crèdits entre aplicacions de la mateixa 

partida de despesa. 
o 1 De reconeixement extrajudicial de crèdit, atenció factures no pagades 

d’anys anteriors. 
o 1 liquidacions mensuals taxa - gestió tributària Diputació Provincial de 

València. 
 

- 11 Subvencions: 
o 1 Bases reguladores de subvencions-Pla estratègic de Residus 2021-

2023. 
o 1 Base de dades Nacional de Subvencions -BDNS. 
o 2 Subvencions de concurrència competitiva, concedides per el Consorci, 

en relació a conscienciació i illes de compostatge. 
o 2 Control de justificació subvencions concedides. 
o 1 Subvenció fons FEDER fase IV. 
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o 2 Subvencions directes o nominatives atorgades per la GVA, una per a 
campanyes de conscienciació i una per a inversions, Capítol VII del 
pressupost GVA 2021. 

o 1 Subvenció nominativa de la Diputació de Valencia per a millora 
d’instal·lacions. 

o 1 Inici del fons europeus de reconstrucció. 
 

- 10 Recursos Humans: 
o 2  Programes per objectius. 
o 1 Selecció de personal, a través de “Labora” per estar exhaurida  la borsa 

de treball del Consorci. 
o 1 Formació del personal del Consorci. 
o 1 Cessament Interventora i inici tràmits per nomenament del nou 

Interventor. 
o 1 Gestió personal: jornada, permisos vacances, etc. 
o 1 Prevenció de riscos laborals. 
o 1 Planificació i ordenació de Personal: Inventari de llocs de treball del 

Consorci. 
o 1 Distribució de responsabilitat i càrrega de treball del personal habilitat 

nacional del Consorci. 
o 1 Modificacions de les condicions de treball: reducció de la jornada 

personal Consorci. 
 

- 1 Recursos administratius: 
o 1 Recurs de l’Agència Tributària en relació a les retencions de IRPF del 

2019. 

- 5  Sancionadors: 

o 3 Imposició de penalitats per retràs en l’execució de les illes de 
compostatge d’Albaida, Guadassèquies, Salem. 

o 2 Imposició de penalitats a Vytrusa, per inici d’obres de l’ecoparc de 
l’Olleria sense previ avís i per incompliment d’ordres de serveis relatives 
a l’adaptació del projecte de gestió al PIRCV 2019. 
 

- 24 de Qualitat ambiental: 
o 1 Instrucció tècnica per a la coordinació interadministrativa entre el COR 

i les entitats locals de l'àrea de gestió en l'elaboració, aprovació i 
implementació dels plans local de gestió de residus. 

o 22 Plans locals de residus dels municipis del territori del Consorci. 
o 1 Informació sobre el Pla Estructural del municipi de Ràfol de Salem. 

 

- 69 Convenis: 
o 52 Convenis de col·laboració administrativa recollida d’oli domèstic 
o 1 Conveni marc de col·laboració administrativa recollida d’oli domèstic 
o 8 Convenis de col·laboració administrativa instruccions Pla local de 

Residus 
o 1 Conveni de col·laboració interadministrativa per al finançament conjunt 

del "Mòdul de recollida COR". 
o 1 Conveni de col·laboració interadministrativa per al finançament conjunt 

d’un camió recol·lector. 
o 1 Conveni de col·laboració amb Flamagas Llinars, SL - Clipper 1959, SL 

per a la recollida i reciclatge d'encenedors de plàstic procedents de punts 
nets. 
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o 1 Conveni de col·laboració per la cessió de personal per funcions de 
control pressupostari i seguiment d'ingressos amb l'ajuntament de 
Gandia. 

o 1 Acord de col·laboració per la cessió de personal arxiver amb 
l'ajuntament de Xàtiva. 

o 1 Sol·licitud protocol de col·laboració entre serveis socials i ecoparc 
d’Ontinyent. 

o 1 Conveni interadministratiu ajuntament de la Font de la Figuera per a la 
cessió de dades de la borsa d'administratiu del Consorci. 

o 1 Conveni interadministratiu de col·laboració per a l’explotació de l’illa de 
compostatge municipi d’Otos. 
 

- 16 Procediments genèrics: 
o 1 Modificació de la instrucció “El Meu compte ambiental”. 
o 1 Reunions informatives taxa i ordenança fiscal 2022. 
o 2 Sol·licitud de targeta resident i targeta recàrrega cotxe elèctric. 
o 1 Compareixença proposició de llei per a la prevenció de residus, 

transició ecològica i foment de l’economia circular. 
o 1 Memòries ecoparcs 2020 i memòries tractament de residus anuals. 
o 1 Grans productors 2020. 
o 1 Enregistrar totes les factures rebudes de Vytrusa per al seu control i 

comptabilització. 
o 1 Dipòsit extraordinaris de residus als ecoparcs 2021. 
o 1 Incidències en el meu compte ambiental. 
o 1 Col·laboració amb Ecovidrio. 
o 1 Campanya de reutilització de residus. 
o 1 Pla de publicitat i comunicació institucional (abril-desembre de 2021). 
o 3 diversos, atendre sol·licituds específiques ajuntaments i altres genèrics. 

 

- 1 Organització d’actes públics: 
o 1 Organització de la setmana de prevenció de residus 2021. 

 

- 1 Sol·licitud d’informació pública 
 

- 2 Certificats: 
o 2  Certificats de serveis prestats per a empreses 

 

- 5 Declaracions responsables o comunicacions: 
o 5 Llicències d’activitats de les illes de compostatge de Cerdà, Torrella, 

Fontanars dels Alforins, Bocairent, i Bellús. 
 

- 2 Delegacions i avocacions de competències: 
o 2 Delegacions de competències de la Comissió de Govern a la Gerenta i 

de l’Assemblea a la Comissió de Govern. 
 

- 28 d’Òrgans Col·legiats, Comissions tècniques i Subcomissions: 
o 5 Assemblees Generals. 
o 11 Comissions de Govern. 
o 2 Comissions tècniques de seguiment contracte amb Vytrusa. 
o 4 Comissions tècniques d’adaptació contracte Vytrusa a PIRCVA-19. 
o 2 Subcomissions de Bioresidus. 
o 2 Consell de Participació Social. 
o 1 Modificació composició subcomissió tècnica de bioresidus. 
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o 1 Comissions Territorials de participació social. 

Rebuts Taxa: 

- Expedient d’exempció, devolució, reclamació, modificació, etc. 
 
S’han atès un total de 84 sol·licituds, en les quals es comprova el rebut, es 
trasllada a Diputació la sol·licitud, es contesta a la persona interessada i, si 
escau, es sol·licita informe tècnic i es dona trasllat del mateix a la 
Diputació/interessat/Ajuntament. 
 

- Control i registre Grans Productors. Informació facilitada pels ajuntaments i que 
s’incorpora en el càlcul de la taxa. 
 

- El Meu Compte Ambiental. Sol·licituds d’alta en  el meu compte ambiental, revisió 
del compte, informació, queixes etc. 
 

- Reunions informatives sobre la taxa: reunions en les diferents comarques per tal 
d’informar sobre la taxa per al 2022  i la nova ordenança fiscal. 
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Annex II. Xarxa Consorciada d’Ecoparcs 
Xarxa d’ecoparcs fixes previstos 

 

Xarxa d’ecoparcs fixes en servici 
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Annex III. Dades residus Ecoparcs 2021 

 
Distribució per tipus d’usuari 
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Annex IV. Grau d’implantació Compostatge Domèstic i Comunitari 
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Annex V. Illes de Compostatge 
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Annex VI. Programa de Compostatge Domèstic 
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Annex VII. Programa de Prestació de Recollida de l’Oli Domèstic Usat 
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Annex VIII. Activitat Subvencional del Consorci 
 

 

Ajuntament de Ròtova – “Campanya el repte dels taps”. 

 

 

Ajuntament de Bicorp – “Campaña de concienciación 
sobre residuos y reciclaje”. 
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Ajuntament de Bellús – “Tallers mediambientals.” 

 

 

Ajuntament de Carrícola – “Subvenció per a la promoció d’accions en favor de la gestió i explotació de 

l’illa de compostatge”. 

 


