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1. ANTECEDENTS
1.1 La Xarxa comarcal de deixalleries
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb l'objectiu d'apropar el màxim el servei de deixalleria
als ciutadans de la comarca, lidera des de l'any 2003 el projecte de Xarxa comarcal de
minideixalleries. Aquest projecte s'ha adaptat a les necessitats actuals dels municipis i es
denomina en l'actualitat Xarxa comarcal de deixalleries.
Actualment, un total de 24 instal·lacions formen part de la Xarxa de deixalleries de l’Alt
Empordà. Les instal·lacions de la Xarxa tenen un funcionament similar i i sempre lligat a la
deixalleria comarcal, és a dir, com a centre de la Xarxa.

1.2 La legislació vigent en matèria de deixalleries
A Catalunya, la norma bàsica per la gestió dels residus és el Text Refós de la Llei reguladora
dels residus 1/2009 de 21 de juliol, el qual estableix en el seu article 52 que:
•

Els municipis de més de 5.000 habitants de dret, independentment o associadament i,
si s’escau, els Consells Comarcals i l’Entitat metropolitana dels Serveis Hidràulics i del
Tractament de Residus han d’establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació
de la planta o plantes necessàries per a la recollida dels residus explicitats a l’annex
d’aquesta Llei.

•

Les plantes de deixalleria han de complir les prescripcions tècniques que siguin
establertes pel Govern de la Generalitat.

Els objectius d’aquesta Llei s’han concretat en el Programa de gestió de residus municipals de
Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC) que consolida la deixalleria com un sistema de recollida
selectiva de diverses fraccions residuals.
La deixalleria es presenta com una eina important per aconseguir la valorització de la fusta, els
residus voluminosos, els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), els residus especials i
altres fraccions residuals. Aquest programa va més enllà del que marca la Llei 1/2009 i es fixa
com a principal objectiu estendre el servei de deixalleries als municipis de 2.000 a 5.000
habitants i alhora fer més accessible aquest servei als ciutadans, millorant i reforçant la xarxa
existent de deixalleries en municipis de més de 5.000 habitants. Per aquest motiu, la Norma
Tècnica sobre deixalleries va considerar oportú incloure altres equipaments i un nou model de
deixalleria mòbil no inclosos en el PROGREMIC.
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2. JUSTIFICACIÓ
Des de la creació de la Xarxa comarcal de deixalleries, l’any 2003, el nombre d’instal·lacions
adherides ha anat augmentat així com també l’ oferta de serveis de la Xarxa. Per aquest motiu,
el present reglament actua com a document base integrador de tots els reglaments dels serveis
que s’inclouen dins la Xarxa comarcal de deixalleries.

3. OBJECTE
El Reglament per al servei de la Xarxa comarcal de deixalleries té com a finalitat definir el
funcionament de la Xarxa així com també presentar els diferents serveis que ofereix la mateixa.
Cal tenir present però, que els objectius de la Xarxa comarcal de deixalleries són els següents:
- Apropar el servei de deixalleria als municipis de menys de 2.000 habitants de l´Alt
Empordà incentivant i facilitant la construcció de minideixalleries o altres tipologies
d’instal·lacions de recollida de residus, segons les necessitats dels municipis de la
comarca.
- Incorporar les deixalleries municipals a la Xarxa comarcal per tal d’optimitzar els
serveis i els recursos de gestió.
- Facilitar a tots els municipis la tasca de la gestió municipal de les seves instal·lacions
de recollida selectiva.
- Coordinar i gestionar serveis relacionats amb el control, la gestió, les recollides de
residus i la sensibilització de les deixalleries adherides.

4. ÀMBITS COMPETENCIALS
L’àmbit funcional del servei serà per tots els municipis de l’Alt Empordà que disposin d’una
instal·lació de recollida de residus (deixalleria, minideixalleria, punt de recollida de residus o
punt de recollida de residus especials) municipal. La sol·licitud d’adhesió a la Xarxa i per tant l’
adquisició dels propis serveis que s’integren en el present reglament, es tramitarà al Consell
Comarcal a través de la signatura del conveni d’adhesió a la Xara comarcal de deixalleries.
L’acceptació d’aquest reglament per part de l’usuari significa l’acceptació de les condicions
establertes.

5. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS DE LA XARXA COMARCAL DE
DEIXALLERIES
L’adhesió a la Xarxa que es formalitza a través d’un conveni d’adhesió, adjunt a l’annex 1,
comprèn els següents serveis:

5.1 Suport a la sol·licitud d’ajuts per a la construcció o millora d’una
deixalleria
Des de la Xarxa de deixalleries es disposa d’un servei tècnic de seguiment i assessorament de
la instal·lació de recollida de residus anterior i posterior a la seva construcció, per tal de complir
amb els requisits mínims sol·licitats a les convocatòries de subvenció que atorga l’Agència de
Residus de Catalunya.
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Una vegada surt la convocatòria per a la construcció o millora de la deixalleria de l’ARC, el
Consell Comarcal agrupa les sol·licituds dels diferents ajuntaments interessats en un únic
projecte d’acord amb la Xarxa existent i demana la corresponent subvenció.

5.2 Campanyes de sensibilització i comunicació ciutadana
La Xarxa comarcal de deixalleries posa a disposició dels ajuntaments un seguit de campanyes
per tal d’aproximar les deixalleries i els seu funcionament a la població, així com per incentivar
la recollida específica de determinats residus o la gestió òptima d’aquests. La difusió de les
diferents campanyes es porta a terme a través de l’Educadora ambiental del CCAE que
s’encarrega de comunicar- la porta per porta a cadascun dels municipis adherits.
L’ajuntament interessat en portar a terme qualsevol de les campanyes només caldrà que s’hi
adhereixi i que la campanya sigui vigent. Des de l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà es treballa per aconseguir subvencions per tal que les campanyes resultin
gratuïtes o bé a un cost mínim pels ajuntaments adherits a la Xarxa.

5.3 Servei comarcal de recollida de residus especials
El servei de recollida de residus especials es troba especificat a l’annex 2 del mateix reglament.
No obstant això, el servei comprèn de forma general la recollida dels residus especials
(pintures, dissolvents, fitosanitaris, olis, radiografies, etc.) fins a la la planta de transferència o
tractament adequada per a cada residu. D’altra banda, també es realitza la recollida d’altres
residus mitjançant els sistemes integrats de gestió els quals s’hi troba adherit el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, com ara la recollida dels RAEEs.
La finalitat del servei és facilitar la recollida en origen dels residus de la manera més eficaç i
econòmica per als municipis adherits a la Xarxa.

5.4 Servei de recollida de residus valoritzables
Les instal·lacions de recollida de residus haurien de disposa d’una àrea d’aportació complerta
amb contenidors de paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre. Aquests residus
valoritzables seran recollits pel servei de recollida selectiva municipal del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i estarà subjecte al mateix funcionament que la resta de contenidors municipals
de selectiva.

5.5 Seguiment de la Xarxa de deixalleries
Per tal de mantenir el servei de deixalleria actualitzat, complir amb les normes tècniques
bàsiques de deixalleries i mantenir una coherència i integritat a la Xarxa, el Consell Comarcal
realitza un seguiment i control de la Xarxa comarcal de deixalleries.
El seguiment es realitza a través de la Inspectora ambiental de l’àrea de medi ambient del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà que visita periòdicament les instal·lacions que integren la
Xarxa. Durant les visites la Inspectora manté un canvi d’impressions amb els responsables de
les instal·lacions de recollida de residus i intenta resoldre qualsevol problema o dubte que pugui
sorgir. Alhora, se’ls entrega informació actualitzada provinent dels diferents SIGs, ARC, entre
d’altres organismes.
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Semestralment, es realitza un informe amb les observacions més destacades i els aspectes a
millorar, basat en la Norma tècnica de deixalleries de l’Agencia de Residus de Catalunya.
S’envia una còpia de l’informe a l’ajuntament en format digital, d’aquesta manera l’ajuntament
està al corrent de les problemàtiques més destacades de la instal·lació municipal.

5.6 Formació del personal de les deixalleries en Xarxa
La formació del personal responsable de la deixalleria és essencial per al bon funcionament de
les instal·lacions, ja que aquest serà l´encarregat del manteniment diari, dels registres, de la
correcta separació dels residus, de l´educació ambiental dels veïns del municipi etc. Per aquest
motiu, des de la Xarxa comarcal de deixalleries de l’Alt Empordà, es realitzen jornades de
formació al personal de les deixalleries en Xarxa.
Aquestes jornades tenen com objectiu l´adquisició dels coneixements bàsics per poder
respondre a la majoria de situacions o incidències i posar al dia, tant als treballadors com als
responsables municipals de les deixalleries, de les novetats de la Xarxa i de la gestió dels
residus, ja que és un camp en constant moviment i evolució.
Les jornades es complementen tant amb visites formatives, a les diferents instal·lacions de
gestió o tractament de residus per veure´n el funcionament, com amb material escrit amb
informacions bàsiques i necessàries que serveixen de suport diari als encarregats de les
deixalleries. Consulteu al web http://deixalleries.residus-altemporda.org per veure les diferents
jornades realitzades fins a dia d’avui.

5.7 Sistema de gestió informatitzada de deixalleries en Xarxa
El sistema de gestió informatitzada de deixalleries consisteix en un programa informàtic que
permet de forma molt senzilla portar un control dels registres de la instal·lació. El programa ha
estat especialment dissenyat per a les deixalleries en Xarxa. El funcionament del programa és
molt senzill i està pensat per tal que el pugui utilitzar qualsevol persona que no tingui
coneixements informàtics previs.
Mitjançant aquest programa les deixalleries podran portar tots els registres i seguiments
necessaris per a un bon funcionament: usuaris, transportistes, mercat de segona mà, entrades i
sortides de residus. Els usuaris podran accedir a la deixalleria mitjançant una targeta
identificativa que serà validada per mitjà d’un lector làser i amb la qual quedaran registrades
totes les entrades.
Un altre dels avantatges d´aquest sistema és que la informació es transferirà automàticament a
un ordinador central, això facilitarà una ràpida i eficaç transferència de dades de la Xarxa. Així
mateix aquesta informació es publicarà a la pàgina web de deixalleries
(http://deixalleries.residus-altemporda.org) on cada deixalleria té un espai reservat per la seva
informació: ubicació, residus admesos, serveis, resultats... en l´apartat de Instal·lacions Xarxa
de deixalleries. Vegeu a l’annex 3 d’aquest reglament les condicions de funcionament d’aquest
servei per cada tipologia d’instal·lació present a la comarca.

5.8 Sensibilització ambiental als escolars
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Des de l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es posa a disposició de
les escoles de la comarca una àmplia oferta pedagògica d’educació ambiental per cada curs
escolar. Així mateix, s’ofereix una activitat educativa per les escoles o casals municipals que
disposin d’ una deixalleria municipal. L’activitat consisteix en una visita amb monitor fins a la
instal·lació amb l’objectiu que els alumnes en puguin experimentar el seu ús. D’altra banda, es
proporcionarà a les escoles un dossier pedagògic amb el qual es vol donar a conèixer la
instal·lació i el seu funcionament. Per veure més detalls d´aquesta i altres propostes
pedagògiques consulteu a l´apartat d´educació ambiental del catàleg de medi ambient del
CCAE (www.mediambient-altemporda.org/educacio.asp).

6. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
La Comissió de seguiment de la Xarxa pretén ser una eina que permeti planificar i avaluar de
forma continuada l’estat del servei, les incidències originades i el compliment del mateix
reglament. Neix, doncs, com instrument de comunicació del servei que permetrà obtenir un
coneixement profund dels diferents factors que intervenen en l’estat i l’evolució del servei, i
alhora contribuirà a detectar els punts claus on cal incidir. La Comissió serà determinant per al
progrés de les tasques de planificació i gestió, en un procés de millora continuada.
La Comissió estarà constituïda per un representant tècnic del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà juntament amb un representat tècnic i polític del municipi adherit a la Xarxa comarcal
de deixalleries.
Les funcions d’aquesta comissió es resumeixen en els següents punts:
-

Fer un seguiment i un control del funcionament de la instal·lació en relació a la Xarxa
comarcal de deixalleries.

-

Proposar millores al servei.

-

Resoldre situacions d’incompliment de les condicions acordades entre el municipi i el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. La resolució d’aquests incompliments pot
determinar sancions als responsables de l’ incompliment o bé la supressió de la
deixalleria a la Xarxa comarcal de deixalleries.

Els membres de la comissió de seguiment es reuniran sempre que hi hagin incidències o canvis
en els serveis que ho requereixin.

7. POTESTATS I OBLIGACIONS DE CADA ENS RELACIONAT
Potestats i obligacions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
-

-

Supervisar el control de la gestió logística de la Xarxa comarcal de deixalleries i els
serveis prestats.
Proposar variacions en el funcionament dels serveis a l’ajuntament, si el tècnic ho
considera oportú, per tal de reajustar els paràmetres convenients i millorar-ne així
l’eficàcia del servei.
Contractar, controlar i sancionar, si s’escau, l’empresa de recollida de residus especials
i fraccions valoritzables de paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers.
Facturar mensualment el servei a l’ajuntament en funció dels preus i paràmetres que
indica l’ordenança fiscal associada.
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Nomenar el tècnic responsable de la gestió del servei que formi part de la comissió
informativa i es reuneixi amb el representant tècnic i polític de l’ajuntament sempre que
hi hagi alguna incidència en el servei que requereixi la comissió.
Determinar l’exclusió d’una instal·lació de la Xarxa comarcal de deixalleries, en el cas
que no es compleixin reiterativament les condicions de funcionament de la Xarxa
pactades entre els diferents agents implicats.

Potestats i obligacions dels municipis
Constitueixen obligacions específiques de l’ajuntament les següents:
-

-

-

-

Facilitar i col·laborar en les tasques de supervisió i control del Consell Comarcal,
facilitant l’accés a tota la informació requerida.
Col·laborar amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el seguiment del compliment
de les normes del servei per part dels seus usuaris. En cas d’incompliment, enviar un
avís al Consell Comarcal i un altre a l’empresa de recollida d’aquest servei. Si esdevé
necessari, caldrà que procedeixi a aplicar el règim de mesures sancionadores establert
a l’apartat 8 d’aquest reglament.
Donar trasllat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà de les incidències que s’hagin
pogut produir per incompliments de l’empresa de recollida per tal que s’apliqui, si
s’escau, el règim sancionador.
Aprovar una ordenança municipal de gestió de residus on s’inclogui el règim
sancionador d’aquest reglament en relació als usuaris del servei.
Pagar al Consell Comarcal la taxa relacionada amb el servei prestat.
Nomenar el tècnic i el polític responsable de la gestió del servei que formi part de la
comissió informativa i es reuneixi amb el representant tècnic del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà sempre que hi hagi alguna incidència en el servei que requereixi de la
comissió.
Sol·licitar al Consell Comarcal la finalització del servei en el moment en que el municipi
ho cregui convenient.

8. INFRACCIONS I SANCIONS
La llei 1/2009 reguladora dels residus estableix en el seu article 73 la classificació de les
infraccions:
1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. En el supòsit que per legislació
sectorial es tipifiquin conductes no descrites en aquest capítol, la classificació d’aquestes s’ha
d’ajustar, en qualsevol cas, a la que aquí s’estableix, tot aplicant les correccions necessàries en
la forma més convenient per a l’efectivitat de la protecció dels béns ambientals.
2. Els municipis també poden tipificar conductes il·lícites que afectin la neteja d’espais públics,
tot ajustant la classificació de les infraccions, les sancions, el procediment i altres requisits a
allò que estableix aquesta Llei.
Les infraccions i sancions referents a l’empresa de recollida estan detallades en el plec de
condicions tècniques que ha d’assolir l’empresa contractada per realitzar el servei de recollida
de residus especials i fraccions valoritzables de paper i cartró, envasos lleugers i envasos de
vidre.
Les infraccions aplicables d’ aquest reglament a l’ajuntament són les següents:
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Es consideraren infraccions greus:
-

No signar ni complir el conveni que formalitza legalment l’adhesió a la Xarxa
comarcal de deixalleries de l’Alt Empordà

-

Implantar canvis en els serveis que ofereix la Xarxa de deixalleries sense prèvia
conformitat amb la comissió tècnica de seguiment.

-

Posar dificultats a les tasques de seguiment i control periòdic del Consell Comarcal
relatives al correcta funcionament de la Xarxa

-

L’ incompliment de la normativa vigent sobre la gestió dels residus.

Són infraccions molt greus la reiteració de faltes greus.
Es consideraran infraccions lleus totes les altres no previstes anteriorment que d’alguna forma
afectin negativament el servei de recollida de la fracció resta.
Les sancions que podrà imposar el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, s’aplicaran en funció de
la tipologia d’infraccions i són les següents:
1. Per les infraccions amb qualificació molt greus, multes 1.202,03 € a 3.005,06 € o la
rescissió del servei de la Xarxa comarcal de deixalleries per part del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.
2. Per la realització d’infraccions greus amb multes de 350,51 € a 1.202,02 €
3. Per la realització de faltes lleus amb multes de 350,50 €

ANNEXOS AL REGLAMENT DE LA XARXA COMARCAL DE DEIXALLERIES:
ANNEX 1: Conveni d’adhesió a la Xarxa comarcal de deixalleries.
ANNEX 2: Reglament d’explotació del servei de recollida de residus especials.
ANNEX 3: Reglament de gestió informatitzada de les deixalleries de la comarca.
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