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INFORME SOBRE LA NECESSITAT D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL DELS
ECOPARCS

La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, ha una remés consulta en
relació amb la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental de les instal·lacions de
recepció i emmagatzematge temporal i separat d'aquells residus d'origen domèstic
que no són objecte de recollida en la vorera (ecoparcs).

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I JURÍDIQUES
La llei 22/2011, de 28 de juliol, estableix amb caràcter bàsic el règim aplicable als residus.
D'acord amb el criteri manifestat per la DG de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, l'operació
de gestió de residus dels ecoparcs, consistent en la recepció i emmagatzematge temporal i
separat de residus domèstics en el lloc de producció (municipis), la competència de la qual
correspon a les entitats locals, no constitueix cap operació de valorització de residus de les
contemplades en l'annex II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.
En la Comunitat Valenciana, aquesta matèria està regulada per la Llei 10/2000, de 12 de
desembre, de residus, desplegada, en particular, pel Decret 81/2013, de 21 de juny, que
aprova el Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV). El PIRCV incorpora,
entre altres documents i annexos, una norma tècnica reguladora de la implantació i
funcionament dels ecoparcs (annex 1.1) i un model d'ordenança reguladora de l'ús i
funcionament de l'ecoparc (annex 1.2). La definició d'ecoparc continguda en aquesta norma,
s'ajusta al criteri mencionat anteriorment. S'incideix igualment en la titularitat municipal de les
instal·lacions i s'indica específicament que “La instal·lació definida com a ecoparc ha de
complir les condicions que s'especifiquen en aquesta norma tècnica”. Per la seua banda, la
norma tècnica estableix la infraestructura i equipaments necessaris en aquestes
instal·lacions, els residus admissibles i els no admissibles, les condicions de maneig dels
residus i l'obligació de lliurar-los finalment a un gestor autoritzat, entre altres qüestions.
L'avaluació ambiental està regulada, amb caràcter bàsic, per la Llei 21/2013, de 9 de
desembre. En la Comunitat Valenciana, segueix vigent, en allò que no s'hi opose, la Llei
2/1989, de 3 de març, desplegada pel Decret 162/1990, de 10 d'octubre, modificat pel Decret
32/2006, de 10 de març. Amb caràcter general, la normativa en matèria d'avaluació d'impacte
ambiental inclou diversos supòsits d'instal·lacions de valorització i eliminació de residus. No
obstant això, no inclou les instal·lacions de recollida de residus domèstics.
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CONCLUSIÓ
Els ecoparcs, d'acord amb la definició del PIRCV (instal·lació municipal tancada i vigilada,
destinada a la recepció i emmagatzematge temporal i separació d'aquells residus urbans que
no són objecte de recollida en vorera, amb la finalitat de facilitar i garantir una adequada
gestió d'aquests) i amb les condicions establides en l'esmentada norma (annex 1.1, en
particular), no es troben sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, ordinària o simplificada,
d'acord amb la normativa vigent en la matèria.
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