
Moció presentada pel BLOC de Bonrepòs i Mirambell al plenari celebrat  
el dia  27 de setembre de 2011 demanant que la supressió de l'augment de la 

taxa de fem per considerar que no pot ser que els ciutadans paguem la mala 
gestió dels polítics del PP (són els que tenen majoria absoluta a l'ens des de fa 

molts anys). Es rebutja amb els vots del PP (6 vots)

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE 
BONREPÒS I MIRAMBELL

María  José  Amigó  Laguarda,  portaveu  del  Grup  Polític  Municipal  del  Bloc 
Nacionalista Valencià-BLOC de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, presenta  la 
següent moció per al seu debat i aprovació, si s’escau, en el pròxim ple municipal:

MOCIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE FEM I L’EMTRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’augment aprovat per l’EMTRE (l’Entitat Metropolitana per al Tractament de 
Residus) de la taxa de fem en més d’un 200% ha posat damunt la taula el greu problema 
de la gestió dels residus a la Ciutat de València i l’Horta. Malgrat haver-se fet en ple 
mes d’agost i publicat l’endemà per a minimitzar-ne l’impacte social i reduir al màxim 
el  termini  de  presentació  d’al·legacions,  en  un  procés  que  no  es  pot  qualificar 
precisament de participatiu, Compromís ha presentat a través dels seus representants a 
l’esmentat  organisme,  i  personalment  a  mitjançant  diversos  càrrecs  públics  de  la 
coalició, distintes al·legacions a aquesta taxa que hem de qualificar, com a mínim, de 
desmesurada.

La  gestió  dels  residus  a  València  i  l’Horta  ha  estat  presidida  per  la  contínua 
improvisació i insostenibilitat. L’abocador tancat en els anys noranta al terme de Riba-
roja; els problemes continus a l’abocador de Dos Aigües; la manca d’instal·lacions de 
tractament adequades, com deixa palesa la instal·lació de Fervasa; el retard intolerable 
de les noves instal·lacions de Quart i Manises són només alguns exemples d’aquesta 
gestió lamentable.

Cal també fer menció de com s’està produint la recollida i el tractament posterior del 
fem. Cal avançar en la recollida selectiva i posar especial èmfasi a la selecció  de la 
matèria orgànica com es fa en altres comunitats autònomes i com es va començar a fer 



en algun municipi valencià (per exemple, Alcoi). Aquesta recollida selectiva de matèria 
orgànica possibilita l’obtenció de compost de qualitat que pot ser emprat com a adob en 
l’agricultura i la silvicultura per a millorar-ne els continguts en uns sòls molt necessitats 
d’aquesta matèria. A més, és una manera important de reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle per tal com el carboni queda retingut al sòl i els terrenys agrícoles 
actuen com a vertaders abocadors del diòxid de carboni.

En Compromís  considerem imprescindible  intensificar  les  polítiques  de  reducció  de 
residus que, malauradament, són quasi inexistents en el projectes de l’EMTRE. S’han 
de  fer  campanyes  de  reducció  de  residus  encaminades  a  tota  la  ciutadania.  Cal  fer 
campanyes dirigides específicament als centres comercials, de caràcter alimentari, i que 
potencien, a la vegada, la recollida selectiva in situ. S’han de generar mecanismes en la 
mateixa taxa que incentiven la reducció de residus, i que introduïsquen coeficients que 
premien aquells districtes o municipis que obtenen resultats positius en la reducció dels 
seus  residus,  tal  com  proposem  en  una  de  les  nostres  al·legacions  mitjançant  la 
introducció del bonus malus. 

Ens  uns  moments  en  què  l’administració  valenciana  està  plantejant  introduir  la 
incineració com a forma de valorització i d’eliminació de residus, volem manifestar la 
nostra oposició a la incineració, mal anomenada valorització energètica dels residus. I 
ens  hi  oposem  per  molts  motius:  en  primer  lloc,  per  la  seua  insostenibilitat.  Uns 
materials  orgànics que han de retornar a  la  terra per  a  fertilitzar-la  i  tancar el  cicle 
natural es cremen i generen una quantitat important de cendres, que pot arribar al 50% 
en pes del material cremat. La incineració no elimina el problema de l’abocament. Ben 
al  contrari  el  complica,  atés  que  les  cendres  són  materials  tòxics  i  necessiten  un 
abocador  especial  (entre  1995-2000  els  valencians  hem  tingut  problemes  quan  els 
mallorquins  intentaren  enviar-nos  les  cendres  de  la  seua  incineradora).  Però  una 
incineradora,  a  més  de  produir  gasos  d’efecte  hivernacle  com qualsevol  combustió, 
genera  també els  pitjors  tòxics  gasosos  que coneix  l’ésser  humà:  les  dioxines  i  els 
furans,  que després contaminen la  terra i  els  aliments.  D’altra  banda,  la  incineració 
s’oposa  i  va  en  contra  del  reciclatge  de  materials  com  el  paper,  ja  que  es  torna 
imprescindible  per  a  afavorir  la  combustibilitat  dels  materials.  Hi  ha  una  forta 
contradicció entre incinerar i reciclar. Ambdues són contradictòries.

En Compromís, per tant, apostem per avançar en un tractament sostenible dels residus 
que comence per introduir mesures i incentius per a reduir-ne la producció, que es faça 
una recollida selectiva de materials, inclosa la matèria orgànica, que permeta el màxim 
reciclatge i reutilització dels residus i que els materials que vagen a l’abocador siguen 
els  mínims  possibles.  L’EMTRE ha  de  treballar  en  aquesta  direcció,  exactament  la 
contrària de la direcció en què sembla moure’s en aquests moments.

PROPOSTA D’ACORD

Per tot el que hem exposat, el  grup municipal  Bloc- Compromís, proposa, per al seu 
debat i votació, els acords següents:

PRIMER. L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell insta a l’Entitat Metropolitana 
de Residus (EMTRE) a eliminar l’increment de la Taxa per al Servei Metropolità 
de  Tractament  i  Eliminació  de  Residus  Urbans  (TAMER),  aprovat  de  manera 



provisional  en  l’Assemblea  de  l’Entitat  Metropolitana  per  al  Tractament  de 
Residus, el passat dia 5 d’agost.

SEGON. L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell insta a l’Entitat Metropolitana 
de Residus (EMTRE) a eliminar els interessos de demora de susdita taxa, atés que 
no poden formar part del cost del servei.

TERCER. L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell insta a l’Entitat Metropolitana 
de Residus (EMTRE) a implementar un sistema de bonus malus per al càlcul de la 
tarifa,  segons  el  qual  es  primaria  els  subjectes  passius  residents  en  aquells 
municipis  que  reduïsquen la  generació  de  RSU per  habitant  respecte  de  l’any 
anterior i, pel contrari, gravaria aquells que n’augmenten la generació per càpita 
respecte de l’any anterior.

QUART. Que  l’Ajuntament  de  Bonrepòs  i  Mirambell  insta  a  l’Entitat 
Metropolitana de Residus que la taxa establisca trams de bonificacions, destinades 
a  les  famílies  nombroses  i/o  que  compten  amb  algun  membres  amb  alguna 
discapacitat. Igualment, s’han d’atorgar bonificacions en la factura als titulars dels 
contractes  de  subministrament  quan les persones  que  convisquen als  domicilis 
acrediten la percepció d’ingressos per davall del salari mínim interprofessional. 

CINQUÉ.-  Que  es  done  trasllat  de  la  present  moció  a  la  Confederació 
d’Associacions de Veïns  de la CV.( CAVE-COVA) 

Bonrepòs i Mirambell a 15 de setembre de 2011.

Signat. María José Amigó Laguarda


