LÍNIA ESTRATÈGICA 1. RESIDUS URBANS

Programa d’Actuació

1.1

Prevenció de la generació de residus

Acció

1.1.1

Promocionar la reducció de les bosses de plàstic en les compres locals

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir els residus derivats de la utilització de bosses de plàstic.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Promoure accions de canvi d’hàbits entre la ciutadania i el comerç local pel que fa al consum de bosses de plàstic a
través de campanyes de conscienciació i informació
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Penjar cartells als comerços locals animant a usar carrets, cabassos, bosses de pa de tela, etc.



Repartir bosses de compra i bosses de pa (de tela, ràfia, etc) en el mercat dels divendres i en les jornades
informatives sobre residus.



Organitzar campanyes per a fomentar el canvi d’hàbits (sorteig entre les persones que porten la seua bossa
als comerços locals d’un xec amb diners per a gastar en les propis comerços que participen en la campanya,
taller de reciclatge per a fer bosses, concurs de bosses de pa, targeta de fidelitat per als clients que porten
bossa).



A través del BIM i la ràdio local informar sobre l’impacte que suposa la utilització de bosses de plàstic.

Programa d’Actuació

1.1

Prevenció de la generació de residus

Acció

1.1.2

Reducció de la generació de residus en la realització d'actes i
esdeveniments públics

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir el volum de residus que es generen als actes i esdeveniments públics.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Promoure bones pràctiques en la prevenció de residus en la organització d’actes i esdeveniments.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Contractar per als actes que organitza l’ajuntament buffets zero residus (ús de gots i demés elements
reutilitzables, reducció d’envasos i embalatges evitant aliments amb envàs individual).



Utilitzar tovalles, tovallons, gots, coberts reutilitzables (que es puguen llavar). Evitar materials d’un sol ús.



Instal·lar punts de recollida selectiva en el recinte on es celebre l’acte ben senyalitzats (envasos lleugers,
paper, vidre).



Evitar la utilització de paper per a la difusió dels actes.



En cursos, conferències i jornades entregar la documentació en format electrònic (pàgina web amb accés als
documents, CDs, USBs).



Preparar un protocol per a l’organització d’events que incloga els aspectes a tindre en compte per a
minimitzar el seu impacte i entregar-lo als responsables d’organitzar events.

Programa d’Actuació

1.1

Prevenció de la generació de residus

Acció

1.1.3

Difusió de bones pràctiques per a la reducció en la producció de residus en
distints sectors i consum responsable

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir el volum de residus que es generen en els distints sectors i fomentar el consum responsable.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Promoure bones pràctiques en la utilització de bens de consum de manera que se n’allargue la vida útil i disminuisca
la producció de residus associada a este consum.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Organitzar un concurs amb reptes per a reduir la generació de residus a casa.



Organitzar una jornada formativa per als treballador/es de restaurants, cafeteries i menjadors escolars sobre
prevenció de residus en la hosteleria.



Taller de reutilització-transformació d’objectes acompanyada d’una tertúlia sobre l’excés de residus i la
projecció del curt guanyador del concurs de curts previst en l’acció 1.2.4.



Organitzar un taller de “reciclart” a les escoles.



Organitzar un mercat de segona mà o intercanvi amb els objectes transformats-recuperats en els tallers de
reutilització-transformació i “reciclart”. Els assistents es poden emportar un objecte a canvi d’un altre o
comprar-los. Els diners van destinats a ONGs locals.



Organitzar un taller de reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics amb voluntaris experts en electrònica.



Organitzar una setmana del residu amb diverses activitats educatives dirigides a conscienciar en la
necessitat de reduir la generació de residus i fer un consum responsable.



Informar sobre les fires que s’organitzen a Fira València que tracten sobre consum responsable i
minimització de residus en distints sectors (p.ex. Biocultura)

Programa d’Actuació

1.1

Prevenció de la generació de residus

Acció

1.1.4

Promoure la difusió d’informació en format digital.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir el paper utilitzat per a informar la ciutadania .
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Establir mecanismes de difusió de la informació en suports que eviten la generació de residus.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Utilitzar canals digitals de difusió d’informació: twitter, facebook, whatsapp, ràdio, web, Línia Verda, pantalles
informatives instal·lades en punts de gran afluència.



Establir un protocol de subministrament d’informació des de les distintes Regidories i Associacions Locals a
la Regidoria d’Educació i Cultura per a la seua difusió a través dels canals digitals establerts.

Programa d’Actuació

1.2

Millorar la gestió de RSU

Acció

1.2.1

Posar contenidors de piles i fluorescents als comerços que en venen

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Millorar la gestió dels residus perillosos piles i tubs fluorescents.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
D’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats, les entitats locals deuen realitzar la gestió
dels residus generats a les llars entre els que s’inclouen les piles i acumuladors i els residus d’aparells elèctrics i
electrònics entre els que s’inclouen els tubs fluorescents. Fins ara el servei es dóna a través de l’ecoparc d’Alginet,
que pertany a la Xarxa d’Ecoparcs del Consorci Ribera-Valldigna. Per tal de millorar la recollida es pretén acostar els
punts de recollida a la ciutadania.
De la mateixa manera, el Real Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels
seus residus indica que quan un usuari adquirisca un nou tub fluorescent pot deixar el gastat en la botiga de compra
(art. 4.2).
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Acordar amb el Consorci Ribera Valldigna la instal·lació de punts de recollida de piles i tubs fluorescents en
el casc urbà d’Alginet.



Posar punts de recollida de tubs fluorescents en els comerços d’Alginet que venen este producte i que no
disposen d’ells



Informar la ciutadania de la localització dels punts de recollida de piles i tubs fluorescents a través dels
canals establerts en l’acció 1.1.4.

Programa d’Actuació

1.2

Millorar la gestió de RSU

Acció

1.2.2

Campanya per a fomentar la recollida d'oli

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Augmentar la quantitat d’oli usat recollit als contenidors de separativa.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Realització de campanyes d’informació i conscienciació amb l’objectiu de fomentar el reciclatge d’oli usat en el sector
domèstic.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Incloure un mapa amb la localització dels contenidors i informació de com reciclar l’oli al BIM.



Informar a la ciutadania sobre l’impacte que suposa no reciclar l’oli i el benefici de fer-ho (BIM, ràdio Alginet).



Informar a la ciutadania sobre la quantitat d’oli recollit cada mes a través dels canals establerts en l’acció
1.1.4.

Programa d’Actuació

1.2

Millorar la gestió de RSU

Acció

1.2.3

Millora de la recollida de RSU als comerços i bars

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Augmentar la quantitat de RSU recollits als contenidors de separativa.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Facilitar la recollida de RSU a grans productors com són els comerços, mercat municipal i bars.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Estudiar la situació de contenidors de vidre per a què estiguen prop de bars i restaurants.



Establir un dia de recollida porta a porta de paper i cartró en locals comercials i mercat municipal.



Informar els propietaris de locals comercials, mercat municipal, bars i restaurants de la millora en el servei de
recollida de RSU.



Acordar amb l’empresa encarregada de la recollida d’oli de cuina usat la instal·lació de contenidors en els
bars i restaurants d’Alginet.

Programa
d’Actuació

1.2

Millorar la gestió de RSU

Acció

1.2.4

Formació i informació per a la bona gestió dels residus

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir el volum de residus que van al contenidor “tot en un”i millorar la gestió de residus voluminosos.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Promoure bons hàbits de gestió de residus domèstics mitjançant campanyes informatives, formatives i de
conscienciació.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Editar un calendari on conste els dies i l’horari en que es poden treure voluminosos i el telèfon on cal avisar
per a la recollida i repartir-lo en el BIM de gener.



Tallers de reciclatge a les escoles.



Participació en la setmana europea de prevenció de residus (a través del CEACV).



Sèrie de conferències/jornades informatives amb lliurament de certificats als assistents.



Secció al BIM i la ràdio local per a donar consells i informar de la quantitat que es recull cada més de cada
fracció.



Concurs de curts als centres educatius sobre la problemàtica de la generació de residus i el reciclatge de
residus.



Organitzar una visita a la planta de recuperació d’Alzira i la planta de compostatge de Guadassuar.



Penjar cartells en els comerços d’alimentació que indiquen els productes que generen menys residus.



Informar la ciutadania sobre les quantitats d’envasos lleugers, paper i vidre recollits cada mes a través dels
canals establerts en l’acció 1.1.4.



Organitzar una activitat anual de neteja de barrancs i altres zones del nucli urbà o del terme d’Alginet que
puguen ser punts d’abocament incontrolat de residus.

Programa d’Actuació

1.2

Millorar la gestió de RSU

Acció

1.2.5

Inventari de papereres i instal·lació de noves si s'escau

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Facilitar la recollida dels residus generats en el carrer.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Millorar la infraestructura existent de papereres en la via pública.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Realitzar un inventari de papereres on conste la localització (mapa), l’estat en què es troba i si és o no de
separativa.



Detectar zones on el número de papereres és insuficient.



Instal·lar papereres on calga. Les noves papereres seran de separativa.



Informar la ciutadania de la situació de les papereres i de la importància de què en facen ús per a mantindre
el poble net a través dels canals establerts en l’acció 1.1.4..



Repartir a les escoles un conte educatiu sobre l’ús de les papereres.

Programa d’Actuació

Acció

1.2

Millorar la gestió de RSU

1.2.6

Establir sistemes de compostatge "in situ" en les urbanitzacions per al
tractament dels residus vegetals que s'originen en les tasques de
manteniment dels jardins particulars o comunitaris.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Reduir el volum de residus de restes de poda que van a abocador.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Fomentar la valorització dels residus de restes de poda.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Fer un inventari de jardins privats.



Editar un tríptic explicatiu de com fer compostatge a partir de restes de poda que incloga un telèfon de
consulta.



Repartir un compostador a cada propietari de jardí privat i acompanyar-lo del tríptic.



Visita a cada habitatge d’un monitor per a explicar la seua utilització.

Programa d’Actuació

1.2

Millorar la gestió de RSU

Acció

1.2.7

Millora de la gestió de RSU al cementiri municipal

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Millorar la gestió dels RSU que es generen al cementiri municipal.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Habilitar un punt de recollida dels residus generats al cementiri de manera que s’evite que el recinte estiga en males
condicions de neteja.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Habilitar un punt de recollida dels residus generats al cementiri.



Acordar amb l’empresa concessionària de la recollida de RSU a Alginet la freqüència i horari de pas per a
recollir els residus emmagatzemats en este punt de recollida.

