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INFORMATITZADA DE DEIXALLERIES DE LA
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DADES DEL MUNCIPI SOL·LICITANT
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HABITANTS
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CONTACTE
TELÈFON

FAX

E-MAIL

INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL ADHERIDA A LA XARXA DE DEIXALLERIA
COMARCAL
LA INSTAL·LACIÓ FORMA PART DE LA XARXA?

SÍ

NO

SOL·LICITO L’ADHESIÓ A LA XARXA

SÍ

NO

SÍ

NO

SOL·LICITO L’ORDINADOR PORTÀTIL

SÍ

NO

SOL·LICITO EL LECTOR DE CODI DE BARRES

SÍ

NO

SOL·LICITO LES TARGETES DELS USUARIS DE LA INSTAL·LACIÓ

SÍ

NO

INFORMACIÓ PARTICULAR DEL SERVEI
CEDEIXO EL LLISTAT DELS USUARIS CONTRIBUENTS A LA TAXA
D’ESCOMBRARIES

NOMBRE APROXIMAT DE TARGETES SOL·LICITADES
0-50
50-100
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SOLLICITUD D’ADHESIÓ AL SERVEI DE GESTIÓ
INFORMATITZADA DE DEIXALLERIES DE LA COMARCA DE L’ALT
EMPORDÀ

El funcionament i compromís d’integració del servei de gestió informatitzada de les
deixalleries de l’Alt Empordà es materialitzarà a través de d’aquesta sollicitud, la
qual s’adreçarà a l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
juntament amb la signatura de les condicions de funcionament del servei.
A continuació es presenten les condicions de funcionament del servei descrites
alhora al reglament del propi servei.

Condicions de funcionament del servei per a minideixalleries
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-
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És requisit que cada minideixalleria adherida a la Xarxa comarcal signi i
compleixi el conveni d’adhesió a la Xarxa de deixalleries de l’Alt
Empordà, per tal de formar part d’aquest projecte.
Tot el material (un ordinador portàtil amb pantalla tàctil, la base suport de
l’ordinador, uns adaptadors de llum, uns recanvis de llapis, el lector de codi
de barres i les targetes personalitzades per cadascun dels contribuents de la
taxa d’escombraries del municipi) adreçat a l’ajuntament i propietat del
CCAE s’utilitzarà exclusivament per a aquesta finalitat. En el cas que no
s’utilitzi per a la finalitat en concret, se’n faci un mal ús o bé no es trametin
les dades corresponents serà retornat al CCAE.
El material propi del servei serà gratuït per l’ajuntament. Aquest
només haurà d’abonar al Consell Comarcal una fiança per l’ordinador
portàtil, veure la taxa de la fiança a l’ordenança fiscal corresponent. L’
import de la fiança serà retornada quan el municipi vulgui prescindir de les
prestacions del servei sempre i quan el material retornat es presenti amb les
mateixes condicions que es va cedir.
Les dades dels terminals que utilitzin aquest programa de gestió es
transmetran com a mínim una vegada a la setmana al servidor central
del Consell Comarcal, ens que gestionarà i coordinarà el sistema en xarxa.
L’ajuntament haurà de cedir al Consell Comarcal el padró de contribuents
de la taxa de residus (amb un format predeterminat pel CCAE) per tal de
poder elaborar les targetes personalitzades de cadascun dels usuaris de la
installació del municipi. Amb les dades es realitzaran un fitxer conforme
amb la llei de protecció de dades.
Les sollicituds de les noves targetes es tramitaran des de la minideixalleria i
s’enviaran, des del Consell Comarcal, directament a l’usuari. En el cas que
algun dels usuaris solliciti una nova targeta per pèrdua, l’ajuntament
s’haurà de posar en contacte amb el Consell Comarcal i fer-se càrrec del seu
cost que el podrà repercutir a l’usuari, si així ho creu convenient. Vegeu la
taxa de la targeta a l’ordenança fiscal.
El repartiment de les targetes així com el flyer informatiu del servei es podrà
realitzar des del propi ajuntament o bé a través d’una campanya porta a
porta a càrrec de la Educadora ambiental del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
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Es realitzaran unes sessions de formació per als responsables de les
minideixalleries i es donarà suport continuat a càrrec de la Inspectora
Ambiental de l’Àrea de Medi Ambient del Consell i d’un informàtic, per tal
que es procedeixi a fer el control d’entrada i sortida dels residus
correctament.
La installació municipal disposarà de la pàgina web de deixalleries de l’àrea
de medi ambient http://deixalleries.residus-altemporda.org on s’hi podran
observar característiques de la minideixalleria com la localització, les dades
d’obertura, els residus admesos, les taxes (si és el cas), els resultats totals
de recollida de residus etc.
L’entrada de dades dels residus al programa informàtic es podrà fer manual
o es podrà connectar a un sistema de pesatge (bàscula), opció ideal a més
llarg termini.
Les dades d’utilització de la deixalleria de cada usuari es podran utilitzar a
conveniència de l’ajuntament (per bonificació de taxa, per cobrament a les
empreses que utilitzin la deixalleria...)

Signatura i segell ajuntament

