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MANIFESTACIÓ D'INTERÈS
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA
PROJECTES TRACTORS D'ALTA EFICIÈNCIA EN LA RECOLLIDA SELECTIVA DE BIORESIDUS

El passat 7 d'octubre, el Govern d'Espanya, va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(en endavant PRTR o el pla), entès com un projecte de país que traça el full de ruta per a la modernització de
l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, la reconstrucció sòlida,
inclusiva i resilient després de la crisi de la COVID, donant resposta als reptes de la dècada vinent. Aquest pla,
inspirat i elaborat sobre l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, aborda amb decisió,
entre altres aspectes, la necessària transició cap a l'economia circular en la gestió dels recursos que contenen els
residus domèstics, on ningú queda arrere.
El PRTR s'estructura entorn de deu polítiques palanca, urgents per la seua alta capacitat d'arrossegament
sobre l'activitat i l'ocupació per a la modernització de la nostra economia i societat, que integren al seu torn trenta
projectes o línies d'acció que articulen de manera coherent i complementària les diferents iniciatives tractores
prioritàries de reforma estructural, tant de tipus regulador com d'impuls a la inversió, per a contribuir a aconseguir
els objectius generals del Pla.
D'acord amb això, la política 5 relativa a la “Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime,
recuperació del turisme i impuls a una Espanya Nació Emprenedora” contempla la línia d'acció 12 del PRTR
denominada “Política Industrial d'Espanya 2030”, l'objectiu de la qual és impulsar la modernització i la productivitat
de l'ecosistema espanyol d'indústria-serveis, mitjançant la digitalització de la cadena de valor, l'impuls de la
productivitat i de la competitivitat dels sectors estratègics claus en la transició ecològica i la transformació digital.
Aquesta línia d'acció inclou un subplan denominat “Estratègia d'Economia Circular” concebuda per a l'eficiència
material, l'aprofitament dels recursos i la competitivitat dels sectors econòmics, alineat amb la “Estratègia Espanyola
d'Economia Circular :Espanya circular 2030” que, entre altres aspectes destaca la necessitat de redissenyar les
maneres de produir i consumir, sobretot des de la perspectiva del cicle de vida dels productes i de la generació i
gestió dels residus per aplicació del principi de jerarquia dels residus. En aquest context, la Comunitat Valenciana
disposa del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA2019, aprovat mitjançant el Decret 81/2013,
de 21 de juny i revisat pel Decret 55/2019. de 5 d'abril de 2019.
Per a garantir l'eficàcia del pla i assegurar l'eficiència en el desenvolupament dels diferents projectes, en la
Conferència Sectorial de Medi Ambient d'11 de gener de 2021, es van aprovar inicialment unes bases de repartiment
territorial per Comunitats Autònomes, estant actualment pendents de ratificació pel Consell de Ministres i de nou
per la Conferència Sectorial de Medi Ambient.
Entre les actuacions elegibles, i al fil de la noves exigència de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament
Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, es
pretén incentivar la implantació de la recollida de bioresidus d'alta eficiència, a través de sistemes d'arreplegada
porta a porta o sistemes amb contenidors informatitzats de bioresidus-reste, mitjançant illes completes amb les
diferents fraccions de residus domèstics (resta informatitzada, bioresidus informatitzat, envasos, vidre, cartó), que
permeta aconseguir un reciclatge de qualitat amb un baix contingut d'impropis (<15%).
Mitjançant les manifestacions d'interès, es pretén tenir un coneixement més ampli de projectes d'actuació
viables per a ser executats en l'exercici 2021 o, a tot tardar, abans del 31 de març de 2022. Les manifestacions
d'interès hauran d'incloure la informació indicada en l'annex del present document, havent-se de ser remeses al
correu electrònic dgcalidad_ambiental@gva.es amb anterioritat al 28 de febrer de 2021, indicant en l'assumpte del

1 de 5

Dirección General de Calidad y Educación Ambiental
Ciudad Administrativa 9 de octubre- Torre 1
Calle de La Democracia, 77 · 46018 Valencia
www.gva.es

missatge “Manifestació d'Interès – Arreplegada bioresidus”. L'avaluació serà duta a terme per la Direcció General
de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana.
La no presentació d'una expressió d'interès o resposta a la consulta no limitarà la possibilitat de presentar
propostes en una eventual convocatòria d'ajudes. De la mateixa manera, la participació en aquesta expressió d'interès
no genera cap dret respecte a l'accés al potencial finançament que puga convocar-se per l'Administració de la
Generalitat Valenciana per a la consecució dels objectius proposats, ni genera cap obligació a l'Administració de la
Generalitat Valenciana.
Les unitats elegibles, quant a inversió es refereixen, són les següents:
Conceptes finançables dels projectes de recollida separada de bioresidus: Requisits
Conceptes

Requisits

Poals domèstics de bioresidus

El poal per a la recollida separada de bioresidus serà de tipus airejat i de
color marró, totalment o parcialment. Haurà d'incorporar, com a mínim,
la identificació (amb un adhesiu o serigrafia) dels materials que es poden
depositar en el seu interior. S'inclouen també els poals domèstics
d'aportació en la via pública per a la recollida separada porta a porta de
bioresidus en la via pública.

Borses compostables d'ús domèstic

Borses compostables per a la recollida separada de la fracció orgànica que
hauran de complir amb la norma UNE-EN 13432. Hauran d'incorporar,
com a mínim, la identificació que són bosses compostables específiques
per als residus orgànics. Només es finançarà un nombre inicial de borses
compostables per a la posada en marxa del servei.

Poals comunitaris de bioresidus

Poals per a les comunitats de propietaris. El poal haurà d'incorporar, com
a mínim, la identificació (amb un adhesiu o serigrafia) dels materials que
es poden depositar en el seu interior, i hauran de ser totalment o
parcialment de color marró.

Sistemes d'aportació

Compartiments de poals o bosses individuals o comunitaris per a la
recollida porta a porta.

Sistemes d'identificació d'usuari i pesatge

Sistemes d'identificació d'usuari i pesatge de poals i contenidors i/o paret
i els sistemes informàtics associats necessaris (lectors, antenes,
programari). No és subvencionable el manteniment, només la adquisició.

Contenidors per a la via pública

Els contenidors per a la recollida separada de bioresidus en la via pública
hauran de ser, parcial o totalment, de color marró o incorporar una
identificació de color marró. La resistència dels contenidors serà
l'equivalent al pes del contenidor ple de matèria orgànica i aquests hauran
de permetre la incorporació de sistemes d'identificació i pesat. El
contenidor inclourà una impressió permanent dels materials que poden ser
depositats en el seu interior. S'haurà de disposar d'una sobretapa i la tapa
del contenidor haurà de ser d'accés tancat per al públic en general.

Construcció d'àrees d'aportació i control
d'accés

Construcció d'àrees d'aportació tancades amb contenidors dins de les
mateixes i control d'accés d'usuaris, incloent la tecnologia necessària, fins
i tot per a limitar l'aportació de la fracció resta.
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Conceptes finançables dels projectes de recollida separada de bioresidus: Requisits
Saques reutilitzables per a la recollida de
restes vegetals

Saques reutilitzables per a la recollida separada de restes vegetals. Les
saques inclouran una impressió permanent dels materials que poden ser
depositats en el seu interior.

Biotrituradores

Biotrituradores transportables o portàtils per a la trituració in situ de les
restes vegetals generades en les podes, per a facilitar el transport d'aquests
residus. S'haurà d'acreditar en el projecte la disponibilitat i formació
adequada del personal que operarà amb aquests equips, especialment des
del punt de vista de la prevenció de riscos laborals, així com l'adequació
dels materials a triturar a les especificacions de la biotrituradora
seleccionada.

Poals per a
generadors (*)

bioresidus

de

grans

Hauran de ser, parcial o totalment, de color marró o incorporar una
identificació de color marró. El poal inclourà una impressió permanent
dels materials que poden ser depositats en el seu interior.

Borses i fundes compostables per a
bioresidus de grans generadors(*)

Borses i fundes compostables per a la recollida separada de la fracció
orgànica que hauran de complir amb la norma UNE-EN 13432. Hauran
d'incorporar, com a mínim, la identificació que són bosses compostables
específiques per als residus orgànics.

Camions no compactadors per a la
recollida de bioresidus

Es finançarà com a màxim un camió no compactador per projecte. El
camió haurà de portar serigrafiat en un lloc visible que és per a la recollida
separada
de
bioresidus.
En el cas en el qual les característiques del projecte presentat posen de
manifest la insuficiència d'un únic camió per a aconseguir una recollida
adequada, la Comunitat autònoma podrà finançar més d'un camió no
compactador per projecte, fins al número mínim que garantisca la
recollida adequada. El camió podrà ser bicompartimentat , complint amb
les especificacions indicades anteriorment per als bioresidus.

Campanya d'informació, difusió i
sensibilització a la població i seguiment
del projecte

Les actuacions de formació, informació, difusió del projecte i
sensibilització de la població atesa en el projecte hauran d'incloure un pla
de treball i una guia en la qual es detalle quins bioresidus són objecte de
la recollida separada, així com la vigilància i control.

Campanya d'informació, difusió i
sensibilització als grans generadors i
seguiment del projecte (*)

Les actuacions de formació, informació, difusió del projecte i
sensibilització dels grans generadors atesos en el projecte hauran
d'incloure un pla de treball i una guia en la qual es detalle quins bioresidus
són objecte de la recollida separada, així com la vigilància i el control.

(*) S'entendran per grans generadors de bioresidus els restaurants, majoristes, menjadors, serveis de restauració col·lectiva i establiments de consum al
detall. L'entitat sol·licitant només podrà sol·licitar finançament per a aquests conceptes si gestiona els bioresidus d'aquests grans generadors de
conformitat amb els seus ordenances (conforme a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, article 12, apartat 5c, o norma equivalent que la substituïsca).

Es valorarà addicionalment, la proactividad del Consorci o entitat local de què es tracte en la presentació
de convocatòries a la línia FEDER 2014-2020 (fins a 2023) per a la informatització d'ecoparcs i contenidors de
recollida separada de què disposa la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana,
atès que es tracta de línies compatibles amb aquesta línia dels fons de reconstrucció i aquest aspecte suposa una
optimització i millora en l'ús dels recursos econòmics disponibles.
Haurà de justificar-se en la documentació presentada la viabilitat de la implementació de l'execució de
l'actuació, en el període indicat en la present expressió d'interès.
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ANNEX
Convocatòria a la qual respon: PROJECTES TRACTORS PER A AFRONTAR EL FOMENT DE L'ECONOMIA
CIRCULAR I LA MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS CONTINGUTS EN ELS RESIDUS
La documentació ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines.
−
−

1.

2.

3.

4.

Utilitze font blava en els continguts inserits.
En la present plantilla s'inclou les preguntes bàsiques per a reflectir la informació sol·licitada, podent afegir una
altra informació que s'estime rellevant.

ENTITAT PROMOTORA DEL PROJECTE (en cas de ser un projecte en col·laboració, haurà d'aportar-se la
informació requerida per a cada entitat col·laboradora).
1.1. Raó social i CNAE.
1.2. Informació de contacte.
1.3. Localització, tipus d'empresa entitat (ajuntament, mancomunitat, etc.), nombre de treballadors, sector d'activitat,
antiguitat.
1.4. Presentació i descripció de l'entitat.
1.5. Estats financers de l'entitat dels últims 3 anys (liquidació, romanents de tresoreria, etc). Incloure aquesta
informació en document adjunt com a Annex I.
1.6. Experiència en projectes desenvolupats anteriorment relacionats amb el qual es proposa.
1.7. Declaració de la situació de l'entitat. L'empresa promotora SI ☐ NO ☐ es troba en l'actualitat en situació de
poder assumir les licitacions necessàries.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.
2.1. Títol.
2.2. Tipus de projecte (àmbit al qual s'orienta).
2.3. Objectius.
2.4. Ubicació (detall amb la major precisió possible).
2.5. Descripció detallada del projecte, especialment en el referit al seu caràcter innovador.
2.6. Vincle del projecte amb la lluita contra la despoblació i el repte demogràfic, si escau.
2.7. Etapes/fases del projecte.
2.8. Planificació del projecte. Dates d'inici i de fi prevista. Fites principals.
2.9. Principals socis, empreses, entitats o administracions col·laboradores del projecte, descrivint la seua actuació i
grau de participació.
2.10. Spin-off previstos del projecte. Possibles projectes derivats.
3. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DEL PROJECTE.
3.1. Pressupost total estimat del proyecto1. Desglossament per partides generals.
3.2. Ingressos esperats. Pla de negoci.
3.3. Finançament del projecte. Fons propis que aportarà el promotor, necessitats de finançament extern. Informació
sobre ajudes sol·licitades i/o concedides (tant nacionals com europees) per al projecte o per a un comunicat
d'aquest. Grau de suport públic (en euros), en cas de ser necessari, per a assegurar la viabilitat del projecte.
3.4. Rendibilitat esperada, en tones arreplegada separada.
. IMPACTE I BENEFICIS DEL PROJECTE.
4.1. Beneficis esperats pel desenvolupament del projecte en el territori on es localitza.
4.2. Estimació del seu impacte sobre l'ocupació local.
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4.3. Justificació sobre com el projecte contribueix a la reducció de residus en abocador i l'increment de la recuperació
de materials d'entre els residus.
4.4. Identificar si el projecte es localitza en una zona de Transició Justa, i com contribueix a aconseguir els resultats
esperats en aquestes zones.
4.5. Transició ecològica: descriure els principals valors aportats pel projecte a la transició ecològica (transició
energètica, biodiversitat, aigua…).
4.6. Beneficis del projecte a la transformació digital: xarxes, competències, projecció, activitat econòmica, etc.
4.7. Impacte de gènere esperat en el projecte, si està previst.
4.8. Vincles amb altres actors (públics o privats) i/o projectes en l'àmbit d'actuació.
4.9. Altres beneficis i impactes del projecte sobre l'economia, el medi ambient i la societat.
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