Re gla m e n t com a r ca l d ú s de le s de ix a lle r ie s ge st iona de s pe l Conse ll
Comarcal del Gironès
Exposició de motius
L'art icle 25 del Decret Legislat iu 2/ 2003, de 4 de novem bre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de l'organit zació com arcal de Cat alunya, est ableix que la
com arca t é les com pet ències que li at ribueix aquest a Llei en m at èria de cooperació,
assessoram ent i coordinació dels aj unt am ent s, així com les que li deleguin o
encarreguin de gest ionar els m unicipis, ent re d alt res. D alt ra banda, segons l art .
28 del m at eix Decret , la com arca ha de garant ir, subsidiàriam ent , la prest ació dels
serveis m unicipals obligat oris en els m unicipis que, per raó de llur població, no
est an obligat s a prest ar- los, i ha de cooperar am b els m unicipis en l est ablim ent de
nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
L'art . 167 del Reglam ent d'obres, act ivit at s i serveis dels ens locals ( Decret
179/ 1995, de 13 de j uny) diu que la com arca, de conform it at am b el que est ableix
el program a d'act uació, pot prest ar serveis de com pet ència m unicipals en virt ut de
delegació o conveni.
El Programa d'Actuació Comarcal - PAC - del Consell Comarcal del Gironès preveu la
prestació del Servei de deixalleria.
La Llei 15/ 2003, de 13 de j uny, de m odificació de la Llei 6/ 1993, del 15 de j uliol,
reguladora dels residus, est ableix com a obligacions dels product ors i dels
posseïdors de residus: a) garant ir que els residus que generin o posseeixin siguin
gest ionat s d'acord am b les prescripcions d'aquest a Llei; b) fer- se càrrec dels cost os
de les operacions de gest ió dels residus que generin o posseeixin; c) les alt res
im posades per aquest a Llei i per les disposicions específiques o com plem ent àries
que regulin determinades categories de residus.
D'acord am b el que disposa l'art icle 159.3 del Reglam ent d'obres, act ivitat s i serveis
dels ens locals s'aprova el Reglament comarcal d'ús de les deixalleries gestionades pel
Consell Comarcal del Gironès.

Capítol 1. Disposicions generals
Article 1. Concepte i finalitat de les deixalleries
Les deixalleries són inst al·lacions públiques al servei del ciut adà, i de les pet it es
act ivit at s de serveis, oficines i com erços, per poder aport ar- hi els seus residus,
separat s select ivam ent , i garant ir- ne així el seu reciclat ge, o m inim it zar el seu
impacte ambiental negatiu sobre el medi ambient.
Les deixalleries tenen una capacitat limitada de gestió de residus, degut a les seves
dimensions. Per això, es dóna priorit at a la recollida dels residus d origen dom èst ic,
j a que d acord am b la Llei reguladora de residus, la persona t it ular d una act ivit at
que genera residus com ercials els ha de gest ionar per si m at eixa, d'acord am b les
obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.
Així, en la m esura que ho perm et i la capacit at d em m agat zem at ge i gest ió
diferencial de cadascuna de les instal·lacions subj ect es a aquest reglam ent ,
s adm et ran t am bé els residus d origen com ercial ( de serveis, oficines, com erços i

pet it s t allers) que puguin ser absorbit s en cada m om ent per les respect ives
instal·lacions. Aquest servei s ofereix a les esm ent ades act ivit at s econòm iques sens
perj udici de l obligat oriet at , si s escau, de disposar d un gest or privat degudam ent
aut orit zat d acord am b la norm at iva.
Les deixalleries són inst al·lacions de recepció, classificació i emmagatzematge, per
a la dest inació separada dels residus cap als seus canals adequat s de t ract am ent o
recuperació.
Els objectius que han d'assolir les deixalleries són:
- Recollir de manera selectiva els diferents residus municipals per tal de permetre la
seva valorit zació o, en el cas de que aquest a no sigui possible, la seva correct a
gestió;
- Ext reure de l'escom braria inorgànica d origen dom èst ic, i del com erç, oficines,
petits tallers i serveis els residus especials o perillosos, per evitar la seva afecció al
medi i gestionar- los de manera correcta;
- Col·laborar en la supressió dels abocam ent s incont rolat s de residus m unicipals,
permetent l'aportació de residus de difícil ubicació pels usuaris (runes, voluminosos,
residus especials,...).
Article 2. Tipologia de residus que s hi pot aport ar:
- Residus especials: els residus especials són aquells que t enen una elevada
t oxicit at i que per t ant provoquen un im pact e am bient al negat iu m olt elevat en cas
d abocar- se barrej at s am b la rest a de brossa. L obj ect iu específic de les deixalleries
és recollir aquest t ipus de product es, que no t enen cap servei públic de recollida a
dom icili, i dest inar- los a la seva correct a gest ió. Són product es especials: les
pint ures, vernissos, dissolvent s, bases, t òners d im pressora, piles, m edicam ent s,
fluorescent s, t erm òm et res de m ercuri, radiografies, olis m inerals, bat eries, esprais,
insect icides, pest icides, ferralla elect rònica, elect rodom èst ics am b CFCs,
pneum àt ics, i qualsevol product e que t ingui et iquet a de perillositat ( de color
taronja).
- Residus m unicipals reciclables: paper i cart ró, envasos, vidre, roba, olis veget als,
ferralla, restes de poda i jardineria.
- Alt res residus m unicipals: runes i rest es d obres m enors, volum inosos ( m obles i
electrodomèstics sense CFCs), fustes, vidres de cotxe, vidre pla i vidre armat.
No s accept aran en aquest es inst al·lacions residus indust rials, sanit aris, ram aders,
radioactius, explosius, m at erial pirot ècnic, subst àncies quím iques aut o- react ives o
react ives am b l aire, ni t ot allò que l Àrea de Medi Am bient del Consell Com arcal
estimi no apte per ser admès en aquesta instal·lació.
Article 3. Àm bit d aplicació
Aquest Reglam ent serà d'aplicació a t ot es les deixalleries que gest iona act ualm ent
el Consell Comarcal, o que en un futur, pugui gestionar.
Article 4. Ubicació de les deixalleries
La deixalleria de Cassà de la Selva est à ubicada al carrer Pla de l'Est any, s/ n del
polígon industrial de Cassà de la Selva.
La deixalleria de Salt est à ubicada al carrer Am nist ia I nt ernacional, s/ n del polígon
industrial de Salt.
La deixalleria de Celrà està situada al carrer Espinau del polígon industrial de Celrà.

La deixalleria de Sant Gregori est à ubicada al polígon indust rial Joeria de Sant
Gregori.
Article 5. Horari de les deixalleries.
Cada deixalleria establirà el seu horari d'obertura, podent diferir l'un de l'altre.
L' horari podrà est ar subj ect e a variacions segons l est ació anual i podrà ser am pliat
i/ o revisat m it j ançant Decret de la Presidència del Consell Com arcal i previ acord
amb els Ajuntaments.
És obligació del concessionari la col·locació i m ant enim ent d un rèt ol, de dim ensions
i ubicació ben visible, en el que s inform i públicam ent d aquest horari d at enció al
públic.

Capítol 2: Lliurament i acceptació dels residus
Article 6. Dels usuaris de les deixalleries.
Poden utilitzar les deixalleries:
- Els part iculars que siguin veïns d'algun m unicipi que hagi delegat el Servei de
deixalleria al Consell Comarcal del Gironès,
- Els com erços, les oficines, petits tallers i serveis dels m unicipis que han delegat el
Servei al Consell Com arcal del Gironès, sem pre que port in els residus ben t riat s,
adequadam ent ident ificat s, i dins els lím it s est ablert s a l'art .8; que s hagin donat
d alt a prèviam ent com a usuaris de la Deixalleria, seguint el procedim ent est ablert
a aquest efect e; i que les inst al·lacions puguin absorbir els residus aport at s d acord
amb les seves dimensions i capacitat de gestió.
- Els Aj unt am ent s que han delegat el servei de deixalleria al Consell Com arcal del
Gironès.
Article 7. Del caràcter de servei públic
Pels usuaris del Servei de deixalleria, aquest és un servei grat uït sem pre i quan no
es superin les quant it at s est ablert es en l art icle 8, a part ir de les quals es cobrarà
en concept e del cost corresponent al t ransport i t ract am ent de la fracció de que es
tracti, com a preu públic.
S est ableix un lím it m àxim adm issible, donada la capacit at de gest ió de la
instal·lació, i a part ir del qual s est im a oport ú que l act ivit at econòm ica ( com erços,
oficines, pet it s t allers i serveis) disposi del seu propi gest or aut orit zat . Aquest lím it
m àxim adm issible rest a alhora subj ect e de les condicions diàries d om plim ent de
les instal·lacions, i per t ant , el Consell Com arcal del Gironès es reserva el dret
d adm issió dels usuaris com ercials, quan per m ot iu de la capacit at
d em m agat zenament i gestió les instal·lacions no es puguin absorbir més residus.
En cas d haver- se de seleccionar les em preses que reben l aut orit zació d aport ació,
el Consell Com arcal donarà priorit at a les em preses que aport en m enors quant it at s
de residus, així com les aport acions punt uals de residus que no són obj ect e de la
producció pròpia de l act ivit at , ent enent que en aquest s casos est à m enys
j ust ificada la cont ract ació d un gest or privat aut oritzat.
Article 8. Límits quantitatius gratuïts i màxims admissibles:
S admeten els següent s residus ( colum na 1) , grat uït am ent dins el lím it est ablert
per usuari i m es ( columna 2), i a part ir d aquest s haurà d abonar el corresponent
preu públic segons el procediment establert. En t ot cas no s adm et ran aport acions a

la Deixalleria per usuari i m es, de quant it at s superiors al lím it m àxim adm issible
(columna 3).
El lím it m àxim adm issible no at orga el dret d aport ar les corresponent s quant it at s
de residus en les Deixalleries, encara que hom s hagi donat d alt a com a usuari
com ercial. El Consell Com arcal, at enent la capacit at d em m agat zem at ge de les
instal·lacions, pot lim it ar les quant it at s m àxim es adm issibles per sot a dels llindars
est ablert s en el reglam ent , o pot revocar les aut orit zacions d adm issió, quan per
m ot iu de la capacit at de les instal·lacions no es puguin gest ionar m és residus. La
denegació de l adm issió pot ser t em poral, o definit iva; en aquest darrer cas el
Consell Comarcal del Gironès ho comunicarà formalment als usuaris corresponents.
En el cas d usuaris d origen dom èst ic se ls
quantitat m àxim a de residus corresponent
m at eix lliuram ent , t enint present que llavors
cas, no poden fer aportacions a la Deixalleria

pot oferir la possibilit at de lliurar la
a dos m esos o un t rim est re, en un
en 2 m esos o un t rim est re, segons el
pel mateix tipus de residu en qüestió.

Residus admesos
a les deixalleries

Límit quantitatiu
gratuït
(usuari o empresa)

Voluminosos
(mobles, trastos vells i fustes)

1 m3 o
2 voluminosos de
grans dimensions/
mes
5 unitats/any
4 matalassos/any
1 m3/mes
1 m3/mes
1 m3/mes

Pneumàtics
Matalassos
Runa
Poda
Envasos comercials
(caixes de plàstic, plàstic film,
etc.)
Envasos de residus especials

Vidre pla laminat o armat
Medicaments
Fluorescents, làmpades de
mercuri, termòmetres, i altres
productes amb mercuri
Piles
Pastosos (pots bruts o amb
petites restes de pintures,
vernissos, etc.)

Pastosos (pots plens de pintures,
vernissos, etc.

Límit màxim
admissible,
abonant el preu
públic
corresponent
(usuari)
6 m3/ mes

5 unitats/mes
10 unitats/mes
3 m3/mes
3 m3/mes
6 m3/mes

1 o diversos petits
envasos que no
superin en total els 25
litres/mes
3 unitats/mes
Nom és d origen
domèstic
20 fluorescents/any

300 litres/mes
(volum màxim
per unitat: 100
litres)
10 unitats/mes
30 unitats/mes

-fins a 100 litres en
volum d envàs/mes

0,5 m3/mes
Una furgoneta
petita amb
envasos bruts o
amb algunes
restes de
pintura/mes
100 litres/mes

25 litres/any

100
unitats/trimestre

Dissolvents, àcids i bases
25 litres/any
100 litres/mes
(líquids de neteja, cotxe,
bricolatge, etc.)
Grans electrodomèstics*
2 unitats/mes
Per conveni
Elect rodom èst ics am b CFC s
3 unitats/any
Per conveni
Altres electrodomèstics
5 unitats/mes
Per conveni
Tèxtils
-2 m3/mes
Ferralla i metalls
-6 m3/mes
Bateries
-10 unitats/mes
Esprais
--Radiografies
--Tòners d im pressora i
5 tòners/mes
1 m3
fotocopiadora
Oli vegetal
-100 litres/mes
Oli mineral
-50 litres/mes
Paper i cartró
-6 m3/mes
Vidre
-2 m3/ mes
* Segons la classificació del Real Decret 208/ 2005, de 25 de febrer, sobre aparells
elèct rics i elect rònics i la gest ió dels seus residus, en l Annex I .
Article 9. Sobre els residus d aparells elèct rics i elect rònics
Nom és s adm et ran els elect rodom èst ics d origen dom èst ic que siguin port at s
direct am ent pels part iculars. Els est ablim ent s com ercials que recullin els
elect rodom èst ics vells dels part iculars en el m om ent de com pra d un
elect rodom èst ic nou, poden sol·licitar al Consell Com arcal del Gironès la signat ura
d un conveni per a la gest ió d aquest s residus. Segons la quant it at de residus
d aparells elèct rics i elect rònics que l est ablim ent com ercial desit gi lliurar
m ensualm ent , el Consell Com arcal valorarà si procedeix o no la signat ura de
l esm ent at conveni, at enent la capacit at de gest ió de la Deixalleria. El preu de
l esm ent ada gest ió es definirà en funció de la quant it at i t ipologia concret a dels
residus elèct rics o elect rònics que es desit gi aport ar en aquest a instal·lació. En cap
cas s adm et ran elect rodom èst ics procedent s dels fabricant s, o dels dist ribuïdors que
no procedeixin d aquest bescanvi am b els part iculars.
Article 10. Sobre els envasos comercials i els envasos de residus especials
Es consideren envasos comercials aquells que no són assimilables a domèstics, és a
dir, plàst ic film d em bolicar palet s, caixes de plàst ic, envasos de 25 lit res o m és,
etc.
Es dist ingeixen els envasos com ercials de product es assim ilables a dom èst ics, dels
envasos que han cont ingut residus especials, j a que aquest s darrers han de seguir
un canal específic de t ract am ent i recuperació, at enent a la t oxicit at del product e
que havien contingut.
La deixalleria podrà admetre envasos buits que hagin contingut residus especials de
procedència no dom èstica, sem pre i quan, es t ract i de quantitats inferiors al m àxim
admissible i, per tant, no es justifiqui la contractació o seguiment dels procediments
específics previst os a la norm at iva legal. Els envasos buit s que hagin cont ingut
residus especials hauran de ser adreçat s als gest ors aut orit zat s de la com arca per
aquest t ipus de residus. En l act ualit at t an sols l em presa SI RCAT est à aut orit zada
per a la recollida i t ract am ent d aquest s residus en el Gironès.
Article 11. Condicions de lliurament dels residus especials

Les deixalleries podran adm et re residus especials d origen no dom èst ic sem pre i
quan no es superin els nivells m àxim s adm issibles; es lliurin adequadam ent
identificats ( am b el nom i t ipus de product e, i el nom de l em presa que el lliura) ,
ben separat s select ivam ent ; i que no es j ust ifiqui la cont ract ació d un gest or privat
aut orit zat , seguint els procedim ent s específics previst os a la norm at iva legal. En
cap cas es poden lliurar barreges de cap t ipus, de residus especials, sinó que s han
de lliurar els diversos productes per separat.
En cas de superar- se punt ualm ent el lím it m àxim adm issible, l usuari pot t ram it ar la
corresponent sol·licit ud per escrit , al Consell Com arcal del Gironès, qui est udiarà la
seva viabilitat i establirà, si procedeix, les condicions econòmiques oportunes.
En qualsevol cas, l adm issió de residus especials d origen no dom èst ic est arà
subj ect a a les lim it acions que el Consell Com arcal en cada m om ent est im i
oportunes, per al bon funcionament logístic de les instal·lacions i el manteniment de
les condicions de seguretat, així com pel que fa al cost fact urat a l usuari que superi
el lím it quant it at iu grat uït , segons les condicions econòm iques que est ableixin els
diversos gestors de residus autoritzats.
Art icle 12. De l at enció i disposició de l encarregat i l aut ogest ió de l usuari
En accedir a la deixalleria l usuari s haurà d adreçar a l encarregat per ident ificar- se,
i m ost rar el t ipus i quant it at de residu aport at . En el cas d usuaris com ercials
s haurà de m ost rar la targeta identificativa o full est andardit zat d alt a com a usuari
com ercial, que acredit a haver- se donat d alt a adequadam ent com a t al. El m at eix
usuari haurà de diposit ar els residus en els cont enidors adient s, llevat dels residus
especials, que els hauran de lliurar a l operari/ a/ a, qui els diposit arà dins la caset a
de residus especials, prenent les adequades m esures de seguret at personal, de les
inst al·lacions i del m edi am bient . Als usuaris com ercials se ls lliurarà un j ust ificant
dels residus aport at s, on hi const arà la dat a, el t ipus i quant it at de residus, a
efectes de la corresponent facturació.
L operari/ a/ a haurà d inform ar als usuaris sobre els t ipus de residus que s adm et en
i la seva disposició.
Respecte del vidre: L usuari diposit arà les am polles de vidre, tant el de color com el
transparent, en el contenidor tipus iglú, de color verd, o altre contenidor.
Les am polles de cava es lliuraran a l encarrega/ da qui les diposit arà en el
contenidor tipus gàbia, procurant que no es trenquin.
Les rest es de vidre procedent s de port es, finest res, et c. es diposit aran en el
contenidor metàl·lic.
Si el vidre est à em m arcat , l operari de la deixalleria separarà les fust es i diposit arà
aquestes en el contenidor adient.
El vidre arm at i lam inat es separarà adequadam ent per a fer la seva valorit zació de
manera separada als voluminosos.
Respect e de les runes i rest es d'obres: L'usuari les haurà d'abocar net es d'alt res
materials, com fustes, ferros, cables, etc.
Respecte del paper i cartró: L'usuari dipositarà les caixes de cartró plegades, per tal
de reduir al màxim l'espai a ocupar i optimitzar la seva gestió.
La fusta es separarà per a la seva valorit zació. Si es reben palet s en bon est at , se
separaran per al seu reciclatge en empreses especialitzades.
Els residus verds s'intentarà triturar- los;

Els voluminosos es desballestaran i se separarà el material que pot ser reciclat de la
resta;
Tot s els residus especials seran m anipulat s per l operari/ a encarregat / da de la
deixalleria, qui n haurà de t enir m olt a cura, sobretot respecte dels següents:
Respect e dels fluorescent s, làm pades de vapor de m ercuri, t erm òm et res,
baròm et res i alt res residus am b m ercuri: L usuari haurà de lliurar a l operari/ a els
fluorescents, les làm pades de m ercuri, els t erm òm et res, et c. sencers i sem pre que
sigui possible, dins la funda de cartró corresponent.
La m anipulació de frigorífics i elect rodom èst ics am b CFC es farà prenent les
m esures necessàries perquè no es t renqui el circuit de refrigeració, i es col·locaran
sota teulat.
El dipòsit de les piles es farà de form a separada les de bot ó de la rest a i s hauran
de lliurar així al t ract ador; es diposit aran sot a cobert i en cont enidors adequat s per
a rom andre a l ext erior.
Els dissolvent s, pint ures i vernissos es procurarà que no es barregin ent re ells i
s inform arà al públic del perill de barrej ar- los. S em m agat zem aran, un cop
ident ificat i et iquet at correct am ent el m at erial, en un lloc cobert , t ancat s i
classificats, en cubetes de seguretat.
En l abocam ent d olis m inerals i veget als en el seu respect iu cont enidor, es
procurarà que no es vessi, i que no es barregin els diferent s t ipus d oli;
Dels pneumàtics es separarà el pneum àt ic de la llant a, que haurà de ser diposit ada
en el contenidor corresponent;
Les bateries s em m agat zem aran dins el seu cont enidor específic, procurant que no
es vessi el líquid que conté. El lloc d em m agat zemament ha de ser tancat i sec.
Els envasos que hagin cont ingut residus especials es consideraran com a residu
especial i l operari els em m agat zem arà en una zona cobert a. Hauran d est ar
correct am ent et iquet at s, indicant el m at erial que han cont ingut i s haurà de fer una
classificació dels mateixos.
Els operaris disposaran de m at erial prevent iu per a poder realit zar la m anipulació
dels residus especials sense riscos, t al com ulleres de prot ecció, m ascaretes,
guants, etc.
Article 13
I nform ació a l usuari
Per garant ir un funcionam ent àgil i eficaç de la deixalleria és m olt im port ant una
bona inform ació a l usuari, j a que m aj orit àriam ent ha de ser aquest el que diposit i
cada material en el seu contenidor.
La presència de l operari en l horari d obert ura al públic ha de garant ir que
qualsevol dubt e que t ingui l usuari pugui ser at ès ràpidam ent . En aquest sent it ,
l operari inform arà a l usuari a l ent rada de la deixalleria del funcionam ent general,
del circuit a seguir a l int erior, de quins m at erials pot diposit ar direct am ent i de
quins han de ser lliurat s al propi operari, així com de qualsevol consult a que pugui
aparèixer.

La inst al·lació disposarà d una búst ia de suggerim ent s que est arà a disposició dels
usuaris. Totes les queixes, aclariments i suggeriments seran tinguts en compte, a la
vegada que si es fa necessari el Consell Comarcal del Gironès es posarà en contacte
am b l usuari per solucionar el possible problema.
A l ent rada del recint e hi ha d haver un cart ell clar i ben visible en que s indiqui
l horari d at enció al públic. Les em preses concessionàries de la gest ió de les
deixalleries garant iran en t ot m om ent l adequada inform ació dels t ipus de residus
que es poden port ar a la deixalleria, els lím it s grat uït s, els lím it s quant it at ius
m àxim s adm issibles, els preus públics corresponent s, els usuaris adm esos en
aquest a inst al·lació, i la inform ació corresponent al procedim ent per a donar- se
d alt a com a usuari com ercial. Aquest a inform ació es lliurarà sobre paper ( en
form at t rípt ic) , o es m ost rarà m it j ançant un panell inform at iu a l ent rada del
recinte.
Article 14. Responsabilitat dels usuaris
L accés a la deixalleria i les operacions d abocam ent dels residus dins dels
cont enidors específics, així com les m aniobres dels vehicles, es faran sot a la
responsabilit at dels usuaris, els quals es faran càrrec dels possibles danys que
puguin prendre en m anipular de m anera indeguda els residus, al ser t raslladat s i
diposit at s, o de qualsevol m aniobra incorrecta per part del conduct or del vehicle.
Per a qualsevol dificult at en aquest es t asques, l usuari pot dem anar aj ut a
l encarregat , abans de procedir a conduct es t em eràries que puguin com port ar algun
risc.

Capítol 3: Drets i obligacions dels usuaris
Article 15. Drets dels usuaris
- Entrar a la deixalleria per dipositar els residus, dins l'horari establert.
- Ser inform at s i at esos per l'encarregat / da o l'operari/ a/ a de la deixalleria, de
manera educada i actitud de col·laboració.
- Dipositar els residus admesos en les condicions establertes en aquest Reglament.
- Poder consult ar una còpia im presa del present reglam ent de deixalleries, i del
decret pel qual s aproven els preus públics corresponent s vigent s, en les m at eixes
instal·lacions de la deixalleria.
- Disposar d un full de suggerim ent s i reclam acions form alit zat pel Consell
Comarcal, amb numeració consecutiva.
- Dur- se un justificant del tipus de residu aportat, i el seu volum o pes.
Article 16. Deures dels usuaris
- Respectar les instal·lacions i el personal que hi treballa.
- At endre les indicacions de l encarregat i ser curós en la m anipulació dels residus i
les maniobres del vehicle, per tal de no causar danys.
- Lliurar els residus especials, adequadam ent ident ificat s i separat s, a l'operari/ a/ a
encarregat/da per tal que els dipositi en el lloc adient.
- Col·locar els residus no especials en els dipòsit s corresponent s, adequadam ent
separats de manera selectiva.
- Els usuaris d act ivit at s com ercials s han de donar d alt a com a usuaris de la
Deixalleria, i han de pagar pel t ract am ent dels residus aport at s que superin els
límits gratuïts, d acord am b els preus públics corresponent s.
- Abonar el preu públic corresponent , segons la t ipologia i quant it at de residu
lliurat , si es superen les quant it at s m àxim es grat uït es especificades seguint el
procediment establert.

- Facilit ar a l'operari/ a/ a les dades personals, de veïnat ge i l'origen del residu que
aporta pel que fa als usuaris dom èst ics; i pel que fa als usuaris d act ivit at s
econòm iques ( procedent s d oficines, com erços, petits t allers o serveis) s han
d haver donat d alt a com a usuaris de la Deixalleria i han de present ar la
corresponent targeta identificativa o full d alt a en cada aportació.

Capítol 4: Gestió dels residus i manteniment de les instal·lacions
Article 17. Tasques de l operari de la deixalleria
Es garant irà que al llarg de t ot l horari d obert ura al públic de la deixalleria hi hagi
almenys una persona responsable de la instal·lació, que serà la que haurà de dur a
terme les tasques de funcionament bàsic de la deixalleria. Aquestes tasques són,
ent re d alt res:
- la net ej a, el m ant enim ent i la conservació de la deixalleria i de les zones
enjardinades;
- obrir i tancar la deixalleria en les hores previstes;
- atendre als usuaris, amb amabilitat, cordialitat i eficàcia;
- cont rolar l ent rada i sort ida de m at erials;
- garant ir la correct a disposició dels m at erials en el lloc adequat i de la form a
reglamentada;
- im pedir el dipòsit de m at erials no adm esos o en quant it at s superiors a les
màximes admissibles;
- com unicar al Consell Com arcal qualsevol incidència que no perm et i l aport ació
punt ual de residus
d origen com ercial, d acord am b les quant it at s m àxim es
admissibles.
- sol·licit ar al Consell Com arcal perm ís per revocar punt ualm ent l aport ació de
det erm inat s residus d origen com ercial, per m ot iu de l est at d om plim ent de les
instal·lacions.
- im pedir l ent rada a usuaris que no resideixin en un dels m unicipis als que dóna
servei la deixalleria; o d usuaris com ercials que no s han donat d alt a com a t als i
no disposen de la corresponent targeta identificativa o full d alt a.
- im pedir l ent rada als usuaris no adm esos;
- im pedir l ent rada al públic en el m agat zem de residus especials;
- vetllar per la seguret at d usuaris i visit ant s;
- avisar als serveis centrals de qualsevol contratemps o anomalia;
- inform ar am b l ant elació deguda de l est at dels m at erials per la seva punt ual
retirada;
- garantir que retiren els materials les persones, empreses i vehicles autoritzats;
- com plim ent ar els fulls diaris d incidències i d ent rades i sort ides de m at erials;
- procedir a les petites reparacions amb celeritat i eficàcia;
- desballestar els voluminosos en les parts aprofitables i classificables...;
- ident ificar adequadam ent t ot residu especial que arribi a la Deixalleria sense
ident ificar, recavant el m àxim d inform ació de la persona que el lliura: dat a; lloc de
procedència; ut ilit at , et c. No s accept aran en cap cas residus especials no
ident ificat s d origen comercial.
- Donar justificant per als residus aportats, especificant la data, tipologia i quantitat
( en pes o volum d acord am b el present reglam ent ) .
Article 17. Del cont rol d ent rada i sort ida de m at erials.
L operari/ a encarregat / da de la deixalleria ha de port ar un cont rol est adíst ic de les
entrades i sortides de material. Aquest control ha de ser diari.
Respect e de les ent rades de residus, l operari/ a ha de regist rar separadam ent els
usuaris dom èst ics dels com ercials en llist at s diferenciat s. En les corresponent s

fit xes s hi ha de consignar el nom bre de visit es, dat a i hora d ent rada, el m unicipi,
el t ipus de residus aport at , am b nom bre d unit at s o Kg, la m at rícula del vehicle que
el lliura, i en cas de tractar- se de residus d origen com ercial s ha de recollir a m és a
m és les dades procedent s de la t arget a ident ificat iva ( nom de l em presa, núm ero
d ident ificació i m unicipi) que han d aport ar els usuaris com ercials, que s han donat
d alt a com a usuaris d aquest servei.
Respect e de les sort ides de residus, l operari/ a ha de consignar en una fit xa la
periodicitat i les quantitats de les sortides de cada material, el nom de les empreses
de gestió, la seva dest inació i el codi d aut orit zació com a gest or de residus.
Així m at eix, ha d om plir les fit xes diàries d incidències o anom alies.
Article 18
Reutilització de material
El personal de la deixalleria seleccionarà aquells materials que estiguin en bon estat
i considerin que podran t ornar a ser reut ilit zat s; en cap cas es perm et rà la
reutilització dels residus especials. D acord am b els Serveis Socials de l Aj unt am ent
s est abliran els m ecanism es per possibilit ar que les persones necessit ades puguin
aprofit ar aquest s m at erials. Si es considera oport ú, i sem pre donant priorit at a les
persones necessit ades, es podrà t am bé oferir la possibilit at de reut ilit zació a alt res
persones que siguin usuàries de la deixalleria per a ús propi. S inform arà a les
persones a les que es lliura aquest m at erial de l obligació de ret ornar- lo a la
instal·lació un cop se li hagi acabat la seva vida útil.
Qualsevol procedim ent de reutilització que es vulgui aplicar en les deixalleries
requerirà l aprovació per part del Consell Com arcal, especialm ent pel que fa a la
selecció dels beneficiaris, i si procedeix, pel cobram ent d algun preu sim bòlic en
concepte de restauració.
Article 19. De la propietat dels residus.
Els residus recollit s són propiet at de l Aj unt am ent .
Els obj ect es de valor que el concessionari pogués t robar han de ser lliurat s al
Consell Com arcal, qui post eriorm ent els lliurarà a l'Aj unt am ent propiet ari de la
deixalleria.

Capítol 5: Infraccions i sancions
Article 20. De les infraccions i sancions
Es consideren infraccions totes les que preveu la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus. Les infraccions poden ser qualificades de molt greus, greus
i lleus.
Infraccions molt greus:
- Act it uds de desobediència a l encarregat i claram ent negligent s, que posin en risc
la seguretat de les persones o de les instal·lacions.
- Lliurar residus especials de naturalesa diferent a la permesa, voluntàriament o per
desconeixement.
- Ometre informació en relació a les característiques dels residus especials aportats.
- Lliurar dades errònies o insuficient s de l em presa que lliura els residus,
especialment quan el residu aportat són residus especials.

- Qualsevol engany pel que fa a la tipologia o quantitat de residu aportat.
- Barrejar residus especials de qualsevol naturalesa.
- Abandonar residus especials a la porta de la deixalleria.
- Qualsevol frau en el pagament dels preus públics corresponents.
- Falt ar al respect e als usuaris o a l encarregat .
- Qualsevol frau en la utilització del servei.
- Ut ilit zar la deixalleria els usuaris com ercials sense haver- se donat d alt a com a
tals, seguint el procediment establert.
Infraccions greus:
- Qualsevol irregularitat inadmissible en la utilització o realització del servei.
- Abandonar residus no especials a la porta de la deixalleria.
- Lliurar residus no especials, amb una separació selectiva deficient.
- Abandonar a la via pública algun obj ect e procedent de la reut ilit zació perm esa en
la pròpia deixalleria.
- La reincidència en faltes lleus.
Es consideraran infraccions lleus, les faltes que no siguin considerades greus o molt
greus, i que d alguna form a afect in negativament el servei amb caràcter lleu.
Les infraccions lleus es sancionaran amb multes fins a 600 ; les greus am b m ult es
fins a 3000 i les m olt greus am b m ult es fins a 60000 .
Les infraccions lleus seran sancionades per la Presidència del Consell Comarcal
directament, previ expedient en que serà escolt at l infract or.
Les sancions corresponent s a cada classe d'infracció es graduen t enint en com pt e
crit eris obj ect ius i subj ect ius, que poden ésser apreciat s separadam ent o
conj unt am ent . Són crit eris objectius: a) L'afect ació de la salut i la seguret at de les
persones; b) L'alt eració social a causa del fet infract or; c) La gravet at del dany
causat al sect or o l'àrea am bient al prot egida; d) La superfície afect ada i el seu
deteriorament; e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica; f)
El benefici derivat de l'act ivit at infract ora. Són crit eris subj ect ius: a) El grau de
m alícia del causant de la infracció; b) El grau de part icipació en el fet per t ít ol
diferent de l'ant erior; c) La capacit at econòm ica de l'infract or; d) La incidència.
Són
causes
d'agreuj am ent
L'afect ació m anifest a de la salut i la seguret at de les persones, degudam ent
constatada en el procediment, comporta la imposició de la sanció màxima que hi ha
assenyalada
per
a
la
infracció.

Article 21. Recursos i reclamacions
Es present aran davant del Consell Com arcal del Gironès, dirigides al president del
Consell Comarcal.

EL PRESIDENT,
Gabriel Casas i Soy

Girona, 1 de febrer de 2006

