
Xixona  03100 Xixona 

Telèfon 655772033 

xixona@esquerra.org 

 

MOCIÓ CONTRA L’ENTRADA MASSIVA DE FEM A LA PLANTA DE 

RESIDUS DE PIEDRA NEGRA 

En Joan de Déu Martines, portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA 

REPUBLICANA de Xixona, en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a 

la seua inclusió i debat del Ple Ordinari de la Ajuntament la següent MOCIÓ contra 

l’entrada massiva de fem a la planta de residus de Piedra Negra. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Portem unes setmanes escoltant repetides manifestacions a distints mitjans de 

comunicació sobre la possibilitat que alguns municipis de la província de Castelló 

dipositen els seus residus a la Planta de Residus de Piedra Negra a Xixona. No obstant, 

cada dia podíem veure informacions contradictòries de diferents fonts. 

Aquests últims dies ja hem pogut veure que, en breu, va a fer-se realitat aquesta 

situació, on fem de l’altra punta del País Valencià serà transportat vora de 600 

quilòmetres per arribar a una Planta de Residus. Tota aquesta política de gestió de 

residus és insostenible mediambientalment i econòmicament. 

Abans de les vacances de Nadal es va preveure una reunió entre les distintes 

parts implicades al conflicte, però a dia de hui, encara no se sap res al respecte. 

 

 

Per tot l’exposa’t, sol·licite per al seu debat i aprovació, si així s'estima 

convenient, la següent proposta: 

1. Instar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 

que ens proporcione les dades reals sobre la situació dels residus al País 

Valencià. I més concretament: 

a. Quantes tones es pretenen portar a Xixona? Distribució per 

municipis. 

b. Durant quant de temps? 

c. En quina situació es troba la construcció de les Plantes de 

Residus previstos en el Pla Integral de Residus. 

2. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana una reunió urgent per abordar el 

problema. Que a aquesta reunió acudisquen totes les parts implicades: 

Generalitat, amb les Conselleries corresponents, representants 
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d’empresaris xixonencs, Reciclados y Compostage Piedra Negra S.A.,  

representants dels tres grups municipals i associacions veïnals 

involucrades com Xixona Neta. 

3. L’Ajuntament de Xixona no ha de permetre l’entrada de més residus 

que 150.000 tones de la zona XIV i, en casos extraordinaris, de 50.000 

tones de la zona XV. 

4. No permetre l’entrada de cap residu de fora de la zona XIV o XV. 

5. Instar a la Generalitat a què construisca i pose en funcionament les 

Plantes de Residus necessàries tal i com diu el Pla Integral de Residus. 

6. Instar al consorci Piedra Negra, format per VAERSA i CESPA, que 

invertisca els recursos necessaris, i promesos en distintes ocasions, per a 

reciclar la pràctica totalitat dels residus que entren a la planta.  

7. Instar i facultar a l’Alcaldia de Xixona per a utilitzar tots els 

mecanismes necessaris (judicials, policials,...) per fer complir l’actual 

proposta. 

8. Comunicar aquesta proposta a la Generalitat Valenciana, Conselleria de 

Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, a la societat Reciclados y 

Compostage Piedra Negra S.A. i a la Diputació Provincial d’Alacant. 
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