
L’ecoparc de Xàtiva va triplicar en 2016 els usuaris en els
mesos d’estiu respecte al mateix període de l’any anterior

Més del 70% de les entrades es produeixen en les hores matutines 

Dimarts, dimecres i dijous són els dies en que es registren més abocaments

El COR ha donat a conèixer l’informe corresponent a 2016 de l’ecoparc de Xàtiva, que
fins a gener donava servici a aquest municipi i a altres deu poblacions veïnes. 

En quant a les entrades i als abocaments, els responsables del Consorci de Residus han
assegurat que les dades són pràcticament idèntiques a les de 2015. Durant l’any passat
es va realitzar un total de 14.801 entrades a l’ecoparc de Xàtiva, que deixaren un total
de 31.618 abocaments. D’ell, un 75% pertany a usuaris de sexe masculí, mentre que el
9% registrat correspon a dones. L’altre 16% va ser dut a terme pels serveis municipals. 

Respecte a l’afluència, el mes de juliol va ser el que va tindre major part d’entrades,
amb 3.730, representant quasi el 12% del total anual. De fet, els següents mesos (agost,
setembre i octubre), es mantenen per damunt del 10% total. Gener, pel contrari, va ser el
mes de menor afluència, amb un registre de 1.644 entrades (un 5% del total). Des de
desembre fins a abril, la demanda d’usuaris s’ha mantingut per baix del 8%.

Les  dades  anteriors  demostres  que  les  xifres  dels  mesos  d’estiu  quasi  tripliquen
l’afluència d’usuaris respecte al mateix període de l’any anterior (al mes de juliol de
2015 hi van haver sols 1.095 entrades, o 868 en agost per les 2.070 del passat any), una
xifra que aplega a ser més del doble inclús als mesos de menor afluència (en gener
2.112 respecte als 623 de 2015), denotant un important marge general de millora en els
indicadors d’ús de l’ecoparc de Xàtiva.



D’on són els usuaris?

Si bé, com hem dit, l’ecoparc de Xàtiva prestava servei a més de deu poblacions veïnes,
dels 31.618 abocaments del passat 2016, 28.449 provenien de Xàtiva. Després de la
capital de la Costera es situen Genobés (928), la Llosa de Ranes (776), Novetlè (509), i
Llocnou d’En Fenollet (192). L’ecoparc també presta servei a Barxeta, Cerdà, la Granja
de la Costera, Llanera de Ranes, , Rotglà i Corberà, Torrella y Vallès.

El registre anual, a més, senyala que els dies preferits pels usuaris per a acudir al recinte
són dimarts, dimecres i dijous, representant cadascun un 16% del total setmanal. Per
altra part, el dia amb menys entrades és el diumenge (9%), seguit pel dissabte (13%), el
dilluns (14%) i el divendres (15%).

Respecte a les hores, des de les 9 fins les 13 hores l’ecoparc rep fins a més del 70% dels
abocaments diaris, tenint un menut descens d’activitat fins les 16 hores, quan es torna a
repuntar. L’hora en que menys gent visita la instal·lació són les 14 hores (no representa
ni l’1%), mentre que la preferida són les 12 hores (un 23% del total).

Tipologia de residus

Dels 31.618 abocaments, 4.603 pertanyen a runes, seguides de molt prop pel plàstic no
valoritzable  (4.595).  A  continuació  es  troba  la  fusta  (4.097),  el  cartró  (3.147),  els
metalls (2.973) i els mobles (2.347). No obstant, el residu amb major nombre d’entrades
és el dels electrodomèstics menuts amb 5.318. Entre els menys freqüents, destacar els
frigorífics (107), les bateries (142), l’oli comestible (200), els neumàtics (248) o l’oli
per a autos (290).

Malgrat que els tipus de residus amb major nombre d’abocaments són els mateixos que
en  2015,  en  l’any  2016  la  xifra  s’ha  pràcticament  duplicat,  per  exemple  amb
l’abocament d’electrodomèstics menuts, que en 2015 tan sols va tindre 1.821 entrades.



D’altra banda, des de COR destaquen també que en 2016 es van abocar 17.453 piles no
botó, mentre que en l’any anterior tan sols es registraren 184 entrades d’aquest mateix
residu.  No  obstant,  adverteixen  que  residus  altament  contaminants  com  l’oli,  l’oli
comestible o els aerosols segueixen mantenint-se per baix dels 500 abocaments anuals.

“Estem molt satisfets amb les excel·lents xifres de l’ecoparc de Xàtiva, que creix any
rere any tant en usuaris com en abocaments, el que demostra que la gent comença a
prendre consciència  de la  importància  del  reciclatge.  Estem treballant  per a  que les
xifres siguen encara millors en aquest 2017”, ha declarat el president del COR, Roger
Cerdà.


