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1. LA XARXA DE DEIXALLERIES DE L’ALT EMPORDÀ

És una iniciativa de l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que
té l’objectiu d’apropar el servei de deixalleria a la població de la comarca.
En el moment que un municipi s’adhereix a la Xarxa comarcal, la seva installació
municipal ha de complir unes condicions de funcionament acordades entre
l’ajuntament del municipi i el Consell Comarcal Alt Empordà.

El servei de la deixalleria adherida a la Xarxa de l’Alt Empordà donarà servei als
habitants del municipi que la gestiona i, en el cas que ho decideixi l’ens local
corresponent, als municipis veïns que ho sollicitin. La deixalleria es considerarà com a
punt de transferència lligat a la deixalleria comarcal, ubicada a les installacions de
l’abocador comarcal.
Actualment hi ha a la comarca 25 installacions que formen part de la Xarxa.

LA DEIXALLERIA COMARCAL
És una installació ubicada a l’Abocador comarcal de Pedret i Marzà que dóna servei als
municipis de la comarca, preferentment a aquells que no tenen una deixalleria al
municipi.
Està adaptada per rebre quantitats importants de residus i per tant, també dóna servei
als particulars o empreses amb volums de residus importants.
A l’annex 1 trobareu les condicions d’admissió de residus d’aquesta installació, també
seran actualitzades al catàleg virtual de l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà www.mediambient-altemporda.org, en la pàgina corresponent a la
deixalleria comarcal.
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2. LA MINIDEIXALLERIA

DEFINICIÓ
La minideixalleria és bàsicament un centre de recepció i emmagatzematge selectiu de
residus municipals que no són objecte de la recollida domiciliària.
En aquest centre els ciutadans i petits comerciants poden anar a dipositar els seus
residus i deixar-los dins els contenidors específics per a cada matèria.
La gestió dels residus es portarà a terme segons el funcionament de la Xarxa de
deixalleries de l’Alt Empordà, que permetrà fer les gestions necessàries per eliminar-los
correctament (segons la legislació vigent) o bé per la seva valoració i reciclatge, si és
possible.
La deixalleria comarcal és el centre de recepció de residus especials procedents de la
recollida comarcal municipal de les deixalleries.

La minideixalleria consisteix bàsicament en un espai tancat perimetralment amb:







Un espai per CONTENIDORS TIPUS CAIXA de 9 a 30 m3 (segons els casos) per a
residus voluminosos, ferralla, fustes i runes d’obres menors. El nombre d’aquests
contenidors pot ser variable segons els casos.
Un ESPAI DELIMITAT i sense pavimentar per a les restes vegetals.
Una CASETA on s’ubicaran els residus especials. Aquest espai romandrà tancat amb
clau fora d’horaris d’obertura de la minideixalleria.
Una ÀREA D’APORTACIÓ D’IGLÚS amb els tres residus valoritzables més corrents:
paper i cartró, vidre i envasos.
Un COBERT on s’ubicarà el mercat de segona mà, les gàbies pels RAEEs i els grans
electrodomèstics.

FUNCIONAMENT
El funcionament d’una deixalleria de la Xarxa de deixalleries de l’Alt Empordà és el
següent:
Horaris i dies d’obertura
S’estableix un horari mínim d’atenció al públic que hauria de comprendre dos dies
laborables durant tres hores cadascun i el dissabte durant tres hores.
L’horari l’establirà l’ajuntament titular de la installació.
Aquest horari podrà ser ampliat i/o revisat, i estar subjecte a variacions, segons
l’estació anual.
Els treballs de neteja i manteniment de les installacions i els treballs d’enretirada dels
residus es realitzaran periòdicament els dies laborables.
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Recepció dels residus
La persona responsable del manteniment de la deixalleria es farà càrrec d’orientar els
usuaris quan vagin a portar-hi els seus residus.
Els residus es dipositaran segons la normativa establerta a la deixalleria i sempre
utilitzant el sentit comú per tal que els residus perillosos no es barregin, no puguin
malmetre l’entorn, no desprenguin males olors, evitar possibles vessaments, etc.

Manteniment de la minideixalleria
Les installacions de la deixalleria han de tenir un aspecte net i ordenat en tot moment,
per aquesta raó, cal fer-ne un manteniment periòdic tenint cura de:

-

Netejar, mantenir i conservar la deixalleria i les zones de jardí;
Obrir i tancar la deixalleria a les hores previstes;
Atendre els usuaris amb amabilitat, cordialitat i eficàcia;
Controlar l’entrada i sortida de materials;
Garantir la correcta disposició dels materials en el lloc adequat i de la forma
reglamentada;
Impedir el dipòsit de materials no admesos;
Impedir l’entrada a particulars que no resideixin en un dels municipis als
quals dóna servei la deixalleria;
Impedir l’entrada als petits comerciants que aportin una quantitat superior a
l’especificada al present reglament;
Vetllar per la seguretat d’usuaris i visitants;
Avisar a l’ajuntament de qualsevol contratemps o anomalia;
Informar amb l’antelació necessària sobre l’estat dels materials cara a la
seva puntual retirada;
Garantir que retirin els materials les persones, empreses i vehicles
autoritzats;
Mantenir els contenidors en bon estat, amb un percentatge de la seva
capacitat lliure i amb senyalització visible;
La senyalització del funcionament de la deixalleria en bon estat i
actualitzada;
Fer les petites reparacions amb celeritat i eficàcia.

La vigilància diària es portarà a terme pel personal de l’ajuntament i periòdicament per
un responsable de la Xarxa de deixalleries que designarà el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, sobretot pel que fa als residus especials.
Qualsevol incidència o anomalia serà comunicada al Consell Comarcal de l’Alt Empordà
sempre per la mateixa persona de contacte.
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Pel que fa a la conservació, al manteniment i la gestió de la deixalleria s’haurà de tenir
especial cura amb:
-

L’estat dels accessos i l’entorn de la deixalleria. No pot esdevenir un punt
d’abocament incontrolat.
L’acumulació d’aigües pluvials.
La prevenció d’incendis i accidents.
La prevenció de sorolls i males olors en el cas que existeixin.

Recollida i gestió dels residus
La recollida i gestió dels residus admesos a la minideixalleria seguirà tres processos
diferents:


Els residus voluminosos, fustes, ferralla i runes que es disposin als contenidors de 9
a 30 m3, així com les restes vegetals dipositades en l’espai previst, seran retirats
per l’empresa que contracti l’ajuntament per aquest servei. Aquesta empresa els
dipositarà en installacions autoritzades per cada tipologia de residus.



Els residus valoritzables de paper i cartró, vidre i envasos seran objecte de la
recollida selectiva delegada al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i es gestionaran
en plantes de separació i reciclatge del Sistema Integrat de Residus de Catalunya.
Aquest servei de recollida seguirà les condicions vigents del servei de recollida
selectiva convencional fet pel Consell Comarcal. Els ajuntaments que realitzin la
recollida selectiva ells mateixos, la integraran en el seu servei.



Els residus especials seran recollits pel sistema de recollida de residus especials del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. La seva recollida es farà per un mitjà de
transport que asseguri les condicions de seguretat i que els residus estiguin
degudament separats. La gestió d’aquests residus es farà a la deixalleria comarcal
de l’Alt Empordà ubicada a l’abocador comarcal. Les condicions d’aquest servei
seran les vigents al serveis de recollida de residus especials del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.

En tots els casos, s’ha de procurar que les operacions de càrrega i descàrrega es facin
amb la màxima cura possible, amb l’objectiu de preservar la netedat de la installació.
En el cas de vessament accidental o parcial del contingut del contenidor, l’empresa de
recollida haurà de recollir de forma immediata els residus i fer la neteja acurada de
qualsevol residu. També haurà de tenir molta cura en la collocació dels contenidors
després dels treballs de buidatge, que haurà de correspondre exactament al lloc inicial.
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REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES
Els residus que passen per la deixalleria han de ser controlats i això implica vàries
tasques:
- Guardar els albarans de recollida de les empreses i portar un control de les
dates, hores i tones de recollida per cada residu.
- Control de l’entrada dels residus pels usuaris amb un llista que inclogui el
nombre de visites, data i hora d’entrada, la procedència (particular o
comerç) i el municipi, així com els tipus de residus aportats, amb nombre
d’unitats o Kg, si s’escau.
- Portar un dietari on s’anotin les incidències.
Aquestes tres tasques són importants atès que en deriven vàries coses:
- La tramesa de dades mensuals al Consell comarcal per tal de fer un control
dels resultats de la xarxa i posar-les a la pàgina web corresponent.
- La tramitació del retorn de cànon de disposició de residus.

A l’annex 2 s’inclouen models de fulls de registre d’entrada, sortida i incidències que
s’hauran de passar al Consell Comarcal Alt Empordà.
A l’annex 3 trobareu el funcionament del retorn del cànon de disposició de residus.
TAXES DEL SERVEI
En un principi, les deixalleries estan destinades a usuaris particulars. Pel que fa als
comerços o empreses que vulguin aportar una quantitat important de residus, tenen el
servei de deixalleria comarcal a la seva disposició.
L’ajuntament pot fer pagar taxes per la disposició d’alguns residus en funció del volum
o de l’origen dels residus, en tot cas caldria notificar-les al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
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3. ELS RESIDUS
DEFINICIÓNS RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DELS RESIDUS
S’entén per:
Residu: qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es desprengui o tingui
la intenció o l’obligació de desprendre’s.
Productor: qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus
com a productor inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions de
tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de
composició d’aquests residus.
Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en
possessió i no tingui la condició de gestor de residus.
Gestió: la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la valorització, la disposició del
rebuig i la comercialització dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes operacions i la
vigilància dels llocs de descàrrega després de llur clausura o tancament.
Rebuig: residus o fraccions no valoritzables.
Recollida: l’operació consistent a recollir, classificar i/o agrupar residus per
transportar-los.
Transport: l’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes
de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.
Emmagatzematge: l’operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les
operacions de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.

TIPOLOGIA DE RESIDUS ADMESOS A LA DEIXALLERIA
Els usuaris del servei tindran cinc sectors per a la disposició selectiva de residus dins la
installació:
 La zona de contenidors de 9 a 30 m3 per a residus de volum important. Cada
installació podrà tenir el nombre de contenidors que calgui depenent de la
superfície i de les necessitats del municipi. Els usuaris hauran de posar els residus
en els contenidors senyalitzats, mai deixar-los a terra en qualsevol altre lloc de la
deixalleria. Els residus que es disposaran en aquests contenidors seran:
 Voluminosos
 Runes d’obres menors
 Fustes
 Ferralla


La zona delimitada i sense pavimentar per a la recollida de restes vegetals. Els
usuaris dipositaran les restes de poda neta, sense bossa, en aquest espai.



L’àrea d’aportació consta de tres contenidors de paper i cartró, vidre i envasos. En
tots els casos, només s’introduiran als contenidors els residus admesos, i en el cas
del cartró es procedirà a plegar-lo degudament per tal que ocupi el mínim volum al
contenidor.
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La installació constarà d’un espai tancat i ventilat per als residus especials. els
residus d’aquest tipus admesos són els següents:
Residus municipals domèstics o particulars especials: bateries de cotxe, oli vegetal,
oli mineral, pintures, dissolvents, vernissos, residus àcids, residus bàsics,
pesticides, piles, fluorescents i làmpades de mercuri, cartutxos de fotocopiadores,
pneumàtics, radiografies, substàncies de neteja, aerosols, ampolles de cava...
Relació de residus no admesos: No s’acceptaran mai residus infecciosos, residus
radioactius, material explosiu, restes de menjar, substàncies químiques
autoreactives o reactives amb l’aire,...



El cobert on s’hi situarà:
- el mercat de segona mà de la Xarxa: s’hi colloquen els voluminosos o altres
objectes en bon estat que s’han recollit a la deixalleria, a fi que d’altres
usuaris se’ls puguin endur per reaprofitar.
- les 2 gàbies pels RAAEs: on es disposaran, en una gàbia, televisors i
monitors i en una altra, petits aparells elèctrics i electrònics.
- els grans electrodomèstics: neveres, aires condicionats, rentadores,
rentavaixelles...

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES PER EMMAGATZEMAR ELS RESIDUS
A la deixalleria existeix una zona per als residus especials. La gestió d’aquests
residus es realitzarà d’acord amb la normativa vigent. La manipulació es realitzarà amb
cura per tal d’evitar la barreja dels diferents residus i la descàrrega accidental de
substàncies contaminants al medi. També es tindran en compte la manipulació de
substàncies perilloses i les operacions de càrrega i descàrrega pel que fa als riscos
d’accidents.
Tractament i manipulació de cada residu admès a la deixalleria:
residu
Pneumàtics

Com s’ha de dipositar

Precaucions de manipulació

L’usuari dipositarà els residus al lloc
corresponent;

abans

s’haurà

de

separar la llanta i dipositar-la al
contenidor corresponent.

Els pneumàtics han d’anar apilats amb
cura que no caiguin i tapats per evitar
l’acumulació d’aigües pluvials.

L’usuari haurà de lliurar a l’operari els

Olis minerals

olis degudament separats, olis minerals i Els

recipients

han

d’estar

tancats

olis vegetals, i aquest els abocarà dins degudament i s’han de dipositar totalment
els contenidors corresponents amb cura drets.
per tal d’evitar vessaments. S’informarà Els olis minerals són aquells que es fan
als usuaris de la deixalleria del perill de servir pels vehicles.
barrejar-los.
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Olis vegetals

L’usuari haurà de lliurar a l’operari Els recipients han d’estar degudament
els olis degudament separats, olis tancats i s’han de dipositar totalment
minerals i olis vegetals, i aquest els drets.
abocarà

dins

els

contenidors Els olis vegetals són aquells destinats al

corresponents amb cura per tal consum humà.
d’evitar vessaments.

L’usuari haurà de lliurar a l’operari
Bateries

les

bateries

i

aquest

les

emmagatzemarà dins del contenidor.
Les

bateries

es

collocaran

de

manera que no es vessin els líquids
que contenen.
Productes
químics,
dissolvents,

de seguretat. Les bateries NO s’han de
barrejar

amb

BASES,

dissolvents,

pintures o altres, ja que pot produir-se
una reacció perillosa.

L’usuari haurà de lliurar a l’operari
aquests

productes

dipositarà

dins

i

dels

aquest

els

contenidors

laques pintures, específics de forma que no es
vernissos

Sempre s’han de manipular amb guants

barregin entre ells. S’informarà als
usuaris de la deixalleria del perill de

Sempre s’han de manipular amb guants
de seguretat. Els productes químics no
s’han de barrejar amb les bateries ni
entre ells.

barrejar-los.
L’usuari haurà de lliurar a l’operari
Aerosols

aquests

productes

dipositarà

dins

i

dels

aquest

els

contenidors

específics de forma que no es
barregin entre ells. S’informarà als

S’han de dipositar en el contenidor
corresponent.

usuaris de la deixalleria del perill de
barrejar-los.
Piles

L’usuari haurà de lliurar a l’operari
les piles, i aquest separarà les piles
de botó de les altres i les dipositarà

S’han de dipositar en el contenidor
corresponent.

en el contenidor corresponent.
Piles de botó

L’usuari haurà de lliurar a l’operari
les piles, i aquest separarà les piles
de botó de les altres i les dipositarà

S’han de dipositar en el contenidor
corresponent.

en el contenidor corresponent.
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Frigorífics amb

L’usuari haurà de lliurar a l’operari

CFC

els frigorífics i electrodomèstics amb
CFC i aquest els dipositarà a sota el
cobert.

Petits

S’ha de collocar de manera vertical i
evitar el trencament del circuit de
refrigeració.

L’usuari haurà de lliurar a l’operari

electrodomèstics els diferents residus per separat i S’han
aquest

els

dipositarà

en

de

dipositar

en

la

gàbia

els corresponent.

contenidors corresponents.

Els televisors s’han de dipositar amb

Cal separar les pantalles de TV i cura que no es trenqui la pantalla, ja
ordinador de la resta de petits que té components tòxics.
aparells elèctrics i electrònics.
Cables elèctrics
S’han de dipositar en el contenidor
Es podran recollir tot tipus de cables
elèctrics.
corresponent.

Làmpades i
fluorescents

Els

fluorescents

han

d’anar S’ha de tenir cura amb els fluorescents

perfectament drets per tal d’evitar el ja que es trenquen amb molta facilitat i
seu trencament.

el component de dintre és tòxic.

Tòners i
cartutxos.

Medicaments

S’han de dipositar en el contenidor
Es poden recollir tot tipus de tòners i
cartutxos.
corresponent.

Els

medicaments

han

d’anar

acompanyats de les seves caixes
corresponents.

No es recolliran medicaments sense la
seva caixa.

Radiografies
Es poden recollir
radiografies.

tot

tipus

de

S’han de dipositar en el contenidor
corresponent.

Ampolles de
cava

Les

ampolles

no

han

d’estar Només s’han separar les ampolles de

trencades i s’han de dipositar amb cava de color verd. Les altres han
cura que no es trenquin.

d’anar al contenidor de vidre domèstic.
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Tèxtils

La roba en bon estat es reutilitza i la
Es recolliran tot tipus de tèxtil.

que està en pitjor estat serveix per
farciments industrials.

Voluminosos

Només es recolliran als usuaris
particulars del municipi.
Tot tipus de mobles i residus que no
estiguin detallats en altres apartats.

Si estan en bon estat s’haurien de
posar al mercat de segona mà de la
deixalleria.
Si no s’han de dipositar al contenidor
gran corresponent .

Fustes

Runes

Només es recolliran als usuaris

S’han de dipositar al contenidor gran

particulars del municipi.

corresponent .

Només es recolliran als usuaris
particulars del municipi i cal tenir en
compte el màxim admès aprovat per
l’ajuntament.

Poda

S’han de dipositar al contenidor
corresponent.
Als professionals del sector se’ls
donaran alternatives de gestió dels
seus residus.

Només es recolliran als usuaris

S’han de dipositar al lloc delimitat

particulars del municipi i tenint en

corresponent.

compte el màxim admès aprovat per Als professionals del sector se’ls
l’ajuntament.

donaran alternatives de gestió dels
seus residus.

Paper i Cartró
Caixes de cartró, envasos de cartró,

S’han de dipositar al contenidor

i paper de tot tipus.

corresponent.

Vidre
Pots i ampolles de vidre sense tap.

S’han de dipositar al contenidor
corresponent.

Només s’han de dipositar envasos
Envasos lleugers (brics, llaunes, bosses de plàstic,
ampolles, paper d’alumini, polièster)
i no plàstics que no es puguin

S’han de dipositar al contenidor
corresponent.

reutilitzar.
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Residus especials
Grup

Perillositat

Residus

Àcids

Corrosiu

salfumant, àcid de bateries, fixador fotogràfic,
desincrustant, àcids en general (excepte àcid
pícric).

Bases

Corrosiu

sosa càustica, lleixiu, revelador fotogràfic,
detergents alcalins, desembossadors d'aigüeres,
amoníac...

Dissolvents
líquids

Tòxic

antioxidants líquids, aiguarràs, gasoil, benzina,
lubrificants, productes de neteja, desengreixadors,
antigelificants, alcohols, productes pel tractament
de fustes, líquid de frens, anticongelants...

Pintures i
pastosos

Fàcilment inflamable

Fitosanitaris

Fàcilment inflamable

Tòxic
Molt tòxic
Corrosiiu

Medicaments i
cosmètics

Tòxic

Aerosols

Tòxic

Fàcilment inflamable

Coles, adhesius, silicones, pintures, vernissos,
greixos, ceres, màstics i estucats, enduridors
(excepte peròxids).
Insecticides, herbicides (sense clorat sòdic), adobs
químics (sense nitrats).
Excepte productes biològicament contaminants,
aigua oxigenada i alcohol.
Tot tipus de productes condicionats com aerosols.

Extremadament inflamable
Productes
comburents

Tòxic

Productes
particulars

Molt tòxic

Comburent

Corrosiu

Radiografies, termòmetres, productes molt tòxics,
residus d'arsènic (mata rates), residus mercurials,
reactius de laboratori químic no identificats
anteriorment, tots els productes no anteriorment.

Nociu

Tot tipus d'oli lubricant que no sigui regenerable.

no identificats
Olis

Herbicides amb clorat sòdic, aigua oxigenada,
adobs químics amb nitrits i nitrats, peròxids,
productes generadors de clor per piscines.

Lubricants
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ALTERNATIVES DE GESTIÓ PER A GRANS PRODUCTORS
Serveis públics
SERVEI

MUNICIPI

TELÈFON

Abocador Comarcal

Pedret i Marzà

972 193147

Deixalleria Comarcal

Pedret i Marzà

972 193147

ACTIVITAT
Mescles de residus d’origen municipal i
d’origen comercial o industrial assimilables a
municipals, que no continguin residus no
admissibles
Tot tipus de residus valoritzables i especials
(veure taxes a l’annex 1)

Gestors de residus de la comarca
GESTOR
ÀNGEL MORENO
RECHES
AUTO-GRUES NADAL
BURÉS PROFESSIONAL
DESBALLESTAMENTS
POT
ESSAIGE

MUNICIPI

TELÈFON

ACTIVITAT

Pont de Molins

972 529220

La Jonquera
Castelló d’Empúries

972 554647
972 241929

-

Llers

972 528147

- desballestament de vehicles fora d’ús

Vilafant

972 546300

FERROS PERICH

Santa Llogaia
d’Àlguema

972 500624

- valorització de tòners
- recuperació de paper, cartró i ferralla
- recuperació de vidre i plàsitc
- desballestament de vehicles fora d’ús
-emmagatzematge de cables, frigorífics i
bateries

HAINAN

Avinyonet de
Puigventós

972 673140

SERVEIS FORESTALS
MAÇANET DE
CABRENYS

Castelló d’Empúries

972 158742

SERVICENTRE
GUITART

Vila-sacra

972 671646

TRANS-GRUES FONT

Santa Llogaia
d’Àlguema

972 504467

desballestament de vehicles fora d’ús
recuperació de ferralla
desballestament de vehicles fora d’ús
compostatge de residus orgànics

- recuperació de residus de níquel
- recuperació de paper, plàstic, vidre,
ferralla i fusta
- transferència d’envasos plàstics, runes,
bateries, filtres d’olis, RAEEs i frigorífics.
- valorització de ferralla, plàstic i paper
- centre de recollida i transferència de
residus perillosos (agroquímics, líquids
VFU, bateries, RAEEs) i no perillosos
(fusta, vidre, pneumàtics)
- desballestament de vehicles fora d’ús
- recuperació de ferralla

Transportistes de residus de la comarca
TRANSPORTISTA
CIMENTS MIQUEL

MUNICIPI
Sta. Llogaia
d’Àlguema

TELÈFON

RESIDUS AUTORITZATS

972 501881

-

residus sòlids fàcilment inflamables
altres residus sòlids
residus sòlids, granulats o terrosos
amiant
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COSTA BRAVA DE
SERVEIS
DESBALLESTAMENTS
POT

DUÑACH SOLER,
PEDRO

Vilatenim

972 504550

- residus sòlids, granulats o terrosos
- altres residus sòlids

Llers

972 528147

- altres residus sòlids

Castelló d’Empúries

609 337882

EXCAVACIONS MALÉ I
HURTÓS

Garrigàs

972 527378

EXCAVACIONS QUIM

La Jonquera

972 554694

FERROS PERICH

Santa Llogaia
d’Àlguema

972 500624

FRANCISCO GABARRE
FLORES

Vilafant

972 508192

FUNDACIÓ PRIVADA
ALTEM

Figueres

972 525416

GRATACÓS SOLER,
JORDI

Vilabertran

972 510768

JOSE MARIA
MASMITJÀ ESPONA

Capmany

972 510565

SERSALL 95

Castelló d’Empúries

972 158742

- residus sòlids fàcilment inflamables
- altres residus sòlids
- residus sòlids i pastosos fermentables
llots de depuradora
- residus sòlids, granulats o terrosos
- pols fines (cendres volants)
- pneumàtics i
- frigorífics
- altres residus sòlids
- residus sòlids i pastosos fermentables
llots de depuradora
- residus sòlids, granulats o terrosos
- pols fines (cendres volants)
- amiant
- residus sòlids, granulats o terrosos
- residus sòlids fàcilment inflamables
- altres residus sòlids
- residus sòlids i pastosos fermentables
llots de depuradora
- residus sòlids, granulats o terrosos
- piles i bateries de tot tipus
- altres residus sòlids
- pneumàtics
- residus sòlids fàcilment inflamables
- altres residus sòlids
- residus sòlids i pastosos fermentables
llots de depuradora
- residus sòlids, granulats o terrosos
- residus especials en petites quantitats
- olis vegetals
- pneumàtics
- piles i bateries de tot tipus
- frigorífics
- fluorescents i llums de vapor de mercuri
- residus sòlids fàcilment inflamables
- altres residus sòlids
- residus sòlids i pastosos fermentables
llots de depuradora
- residus sòlids, granulats o terrosos
- pols fines (cendres volants)
- residus sòlids i pastosos fermentables
llots de depuradora
-residus fecals
- residus sòlids fàcilment inflamables
- altres residus sòlids
- residus sòlids i pastosos fermentables
llots de depuradora
- residus sòlids, granulats o terrosos
- pols fines (cendres volants)
- residus líquids i pastosos inflamables
- àcids, bases i altres residus corrosius
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SEVICENTRE GUITART

VILA-SACRA

972 671646

TRANS-GRUES FONT

Santa Llogaia
d’Àlguema

972 504467

TRANSPORTES
CEFERINO MARTÍNEZ

Vilafant

972 504802

TRANSPORTS I
ECOSERVEIS GELI

Vilaür

972 794046

TREBALLS SILMA

Vilatenim

972 506531

- residus líquids no corrosius i no
inflamables
- residus de sals minerals, biocides,
catalitzadors,...
- bidons que han contingut substàncies
tòxiques
- residus amb PCB i PCT
- medicaments i cosmètics caducats, fora de
normes...
- residus especials en petites quantitats
- olis vegetals
- pneumàtics
- frigorífics
- fluorescents i llums de vapor de mercuri
- residus sanitaris del grup III
- altres residus sòlids
- residus de sals minerals, biocides,
catalitzadors,...
- olis minerals
- bidons que han contingut substàncies
tòxiques
- residus especials en petites quantitats
- pneumàtics
- piles i bateries de tot tipus
- residus sòlids fàcilment inflamables
- altres residus sòlids
- residus sòlids i pastosos fermentables i
llots de depuradora
- residus sòlids, granulats o terrosos
- pols fines (cendres volants)
- residus fecals
- olis vegetals
- pneumàtics
- frigorífics
- olis vegetals
- residus sòlids fàcilment inflamables
- altres residus sòlids
- residus sòlids i pastosos fermentables i
llots de depuradora
- residus sòlids, granulats o terrosos
- pols fines (cendres volants)
- pneumàtics
- frigorífics
- altres residus sòlids
- residus sòlids i pastosos fermentables i
llots de depuradora
- residus sòlids, granulats o terrosos
- pols fines (cendres volants)
- residus fecals
- bidons que han contingut matèries
tòxiques
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NORMES MÍNIMES DE SEGURETAT:
-

-

-

-

No s’ha de deixar que els usuaris dipositin ells mateixos els residus, per tal
d’evitar possibles incidents o accidents.
Utilitzar l’equip bàsic de seguretat per manipular els residus de tot tipus.
Tenir especial cura amb els residus que es puguin trencar o que puguin
produir un problema ambiental (fluorescents, vidre, restes de residus
especials, bateries, neveres ...).
Mai barrejar el contingut de residus especials, és molt perillós.
Els residus especials han de ser periòdicament evacuats cap a les
installacions de tractament o valorització. Segons la legislació vigent no es
poden emmagatzemar els residus especials més de sis mesos.
Les ampolles de butà i/o extintors no es recolliran ja que han de ser
gestionats pels subministradors.
Qualsevol dubte sobre un residu del qual no sabeu què heu de fer,
consulteu el manual o bé truqueu a l’àrea de medi ambient del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà. (Tel. 972 503088; extensió 401).
La prohibició de fumar ha de ser clarament senyalitzada en zones
d’emmagatzematge de productes inflamables.
D’acord amb la normativa vigent és obligatòria la collocació d’un extintor
portàtil prop de la zona d’emmagatzematge de productes inflamables i seria
aconsellable disposar-ne un per cada 500 m2.
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4. CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’encarregarà de la campanya d’implantació de la
deixalleria i altres campanyes informatives que s’hauran de recolzar des de
l’ajuntament i des de la deixalleria distribuint fulletons i mantenint actualitzats els
panells informatius.
D’altra banda, el responsable de la deixalleria fa una tasca d’educació molt important,
atès que ha d’informar la manera en què cal disposar els residus, i motivar als usuaris
a separar-los i informar-los del seu destí final així com del seu possible aprofitament.

CAMPANYA D’IMPLANTACIÓ
La imatge de la xarxa de deixalleries i de cadascuna de les seves installacions és un
aspecte important de la implantació. El fet que a les deixalleries hi hagi la informació
necessària per informar i simplificar la tasca de selecció de residus és cabdal per
assegurar els resultats de la recollida.

En primer lloc cal dir que la Xarxa de deixalleries
s’identificarà amb un logotip que s’inclourà a tots els suports
informatius: cartells d’entrada a les installacions, fulletons,
panells informatius a les installacions, rotulacions als
contenidors i altres suports gràfics.
Els suports gràfics imprescindibles per a la implantació de les minideixalleries són:

Panells informatius a l’entrada de les deixalleries
Amb suport que permeti penjar-los en la caseta de residus especials i per exteriors. La
informació que contindran és la d’utilització bàsica dels contenidors de la
minideixalleria i els residus que els hi corresponen, un croquis de la deixalleria i els
identificadors de cada residu. La mida aproximada dels panells és de 50X70 cm. Els
continguts s’hauran d’ajustar als residus que rebi cada installació.
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Retolacions als contenidors
Els contenidors comptaran amb uns adhesius que identifiquin els residus que
corresponen a cada contenidor utilitzant els pictogrames dissenyats per l’Agència de
Residus de Catalunya i el nom corresponent.

Fulletó informatiu
La Xarxa de deixalleries té un fulletó informatiu de base DINA3 on s’explica el
funcionament de les minideixalleries de la xarxa. Una de les parts de fulletó serà
variable i comptarà amb la informació de la installació del municipi en concret, la seva
ubicació, horaris d’obertura, etc.
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Aquest fulletó està pensat per donar en el moment de la implantació de la
deixalleria.
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Un recordatori imantat de nevera

Recordar tots els residus que es poden portar a un deixalleria no és
fàcil, es preveu, juntament amb el fulletó, fer un suport imantat que
inclogui sintèticament els residus que s’han de portar a la
deixalleria. El disseny inclou un imant i un full recordatori de
21X7cm.

Dinamització inicial de les minideixalleries als pobles
Quan s’aproxima l’obertura de la deixalleria, una educadora ambiental es desplaça al
municipi per tal d’explicar als veïns la funció de la deixalleria i el seu funcionament, és
a dir, bàsicament amb la funció d’intentar apropar la deixalleria i la recollida selectiva
als ciutadans.
Aquesta persona va a visitar els veïns i proporciona informació sobre el funcionament
de la minideixalleria, el mercat de segona mà, recorda les maneres bàsiques de
separació de residus... en definitiva, podrà resoldre les qüestions que tinguin els veïns
del municipi pel que fa a la separació dels seus residus.
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ALTRES CAMPANYES

Mercat de segona mà a les minideixalleries
Les minideixalleries adherides a aquesta campanya disposen d’un cobert on s’hi
dipositen objectes que els arriben a les seves installacions i que estan en bon estat
per tal que algú altre s’ho pugui endur de forma gratuïta.
Aquest mercat està pensat no només per oferir gratuïtament aquests objectes a qui li
puguin fer servei, sinó també per tal de disminuir el volum de residus i per tal d’anar
animant la població a reutilitzar.
En el cas que aquest objecte no tingui sortida al cap d’un mes serà retirat del mercat
de segona mà per tal d’evitar acumulacions d’objectes a les deixalleries.
Aquest objecte, un cop al mercat de segona mà de la deixalleria, passarà a anunciar-se
al web i al catàleg que es troba a www.mercats-altemporda.org de manera que es
poden consultar els objectes que s’ofereixen a totes les deixalleries adherides a la
Xarxa.
Aquests anuncis són informatius, per tant la seva disponibilitat no està garantida,
donat que no hi ha opció de reserva: el gestor de la deixalleria l’entregarà a la primera
persona que el passi a recollir.

Campanya de recollida selectiva d’oli domèstic
Els residus d’oli domèstic, producte dels olis que utilitzem a la cuina, són altament
contaminants del medi ambient, per això és important la seva recollida selectiva i el
seu reciclatge, per exemple en combustible per al nostre vehicle.
La divulgació d’aquesta campanya es du a terme per mitjà d’una educadora ambiental
que visita els veïns del municipi, els informa del perill d’abocar l’oli per l’aigüera i els
entrega vals bescanviables per bidons a les deixalleries adherides a la campanya.
Aquests bidons estan especialment dissenyats per a la recollida d’oli. Un cop ple el bidó
només cal portar-lo a la deixalleria i allà la persona encarregada de la installació li farà
entrega d’un val de descompte per a l’adquisició de combustible biodièsel en una de
les benzineres adherides a la campanya.

Educació ambiental a les escoles
S’ha previst una activitat educativa, per les escoles o casals dels municipis que
implantin la minideixalleria, en la qual l’escola es desplaça amb un monitor per poder
veure el funcionament d’aquesta installació. L’activitat proporciona a les escoles un
dossier pedagògic.
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Mercat de segona mà virtual a les escoles
Arran del bon funcionament del programa Repaper a les escoles de la comarca, i amb
els objectius bàsics de reduir els nombre d’objectes llençats i d’impulsar la reutilització
de llibres i material escolar a les escoles, durant el curs 2007/08 es va iniciar el mercat
virtual de segona mà a les escoles de l’Alt Empordà. Trobem el mercat virtual de
segona mà al web http://mei.mercats-altemporda.org/

5. SEGUIMENT I REUNIONS PERIÒDIQUES
SEGUIMENT DE LA XARXA DE DEIXALLERIES
Aquest seguiment es realitza a través d’una inspectora ambiental del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà que visita periòdicament les deixalleries que integren la Xarxa.
Trimestralment es realitza un informe, amb les observacions més destacables i els
aspectes a millorar, basat en la Norma tècnica sobre deixalleries i altres equipaments
municipals (versió any 2009) de l’Agència de Residus de Catalunya. Aquest informe
serà lliurat a l’ajuntament en format digital.
Atès que la gestió dels residus és una àrea en constant evolució, així com els diferents
tipus de residus recollits, la manera com aquests s’emmagatzemen i es recullen pot
anar variant en funció de les vies de gestió òptimes del moment.

SEGUIMENT DE LES DADES DE LES DEIXALLERIES
D’altra banda trimestralment l’ajuntament ha de trametre les dades de recollida dels
residus de la deixalleria al Consell Comarcal de l’Alt Empordà segons els formularis
establerts, així com qualsevol canvi puntual en la gestió de la deixalleria (horaris,
obres, reglament d’explotació, canvi de personal...). Aquesta tramesa de dades es
realitzarà fins que s’implanti el nou sistema informàtic de gestió en xarxa.
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6. ANNEXES
ANNEX 1: CONDICIONS D’ACCÉS A LA DEIXALLERIA COMARCAL I TAXES
2010
Quantitats màximes mensuals admissibles
Les taxes per abocar els residus es determinen a partir de la tipologia d’aquests i de la
quantitat. Es considera excés de volum (i per tant està sotmès a taxa) el que ultrapassi
el pes màxim gratuït que s’indica en el quadre següent:
Màxim
mensual
gratuït
20 litres

Preu/unitat,
kg o tona

Voluminosos

Màxim
Preu/unitat, kg o
mensual tona
TIPUS RESIDU
gratuït
300 kg
68,80 €/tona
Oli vegetal

Objectes de plàstic
Restes vegetals

300 kg
300 kg

68,80 €/tona
68,80 €/tona

Oli mineral
Bateries

20 litres
1 ut

0,85 €/litre
0,30 €/ut

d’obres 100 kg

68,80 €/tona

Pintures
i
vernissos o draps
o
papers
absorbents
d’aquests
vernissos, pots de
pintura, silicona,
ceres
Dissolvents,
anticongelants,
líquids de fre
Residus àcids i
bàsics
Pesticides
Piles
Fluorescents
Làmpades

5 Kg

1,51 €/kg

5 Kg

0,97 €/kg

5 kg

1,16 €/kg

5
5
5
5

1,00
0,42
0,92
0,92

TIPUS RESIDU

Runes
menors

0,85 €/litre

Ferralla i metalls

-

-

Fustes

300 kg

68,80 €/tona

Roba usada
Paper i cartró
Envasos de vidre
Envasos
lleugers
domèstics
Porexpan
Pneumàtics de moto
i
turisme
sense
llanta
Pneumàtics de 4x4,
camioneta, camió,
obra
pública,
agrícoles,... (sense
llanta)
Electrodomèstics
Miralls i vidre pla

-

-

10 kg
4 ut

68,80 €/tona
Tòners
Tarifa vigent Signus Radiografies

5 Kg
5 Kg

0,41 €/kg
0,55 €/kg

0 ut

Tarifa vigent Signus Aerosols

5 Kg

1,78 €/kg

30 kg

68,80 €/tona

Ampolles de cava

-

-

Kg
Kg
Kg
Kg

Medicaments
5 Kg
Envasos de plàstic
bruts de menys de 10 kg
60 litres
Cables elèctrics
-

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg

0,26 €/kg
1,00 €/kg
-
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ANNEX 2: MODELS DE FULLS DE REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES DE
RESIDUS, USUARIS I CONTROL D’INCIDÈNCIES
Aquests models de fulls de registre els podeu trobar al catàleg virtual de l’àrea de medi
ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, www.mediambient-altemporda.org, a
l’apartat corresponent del servei de deixalleria.
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ANNEX 3: CÀNON DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS
Aquest cànon ha estat establert per la Generalitat de Catalunya i es paga en el
moment que els residus entren a l’abocador. En el cas de l’Alt Empordà, els municipis
paguen 10 € per tona que entren a l’abocador comarcal.
El cànon que es recapta a tot Catalunya entra a formar part d’un Fons que es reparteix
després als municipis que realitzen tasques de selecció, reciclatge o valorització. Els
criteris de Retorn d’aquest cànon els posa una comissió i poden canviar anualment.
Per poder gaudir del retorn de cànon els municipis s’han de donar d’alta de beneficiaris
i anualment han de fer una sollicitud de retorn. Pel 2010, els criteris de retorn del
cànon són per la recollida i tractament de la matèria orgànica, la recollida de paper i
cartró i la recollida de residus especials en petites quantitats per la deixalleria.
En aquest document ens basarem sobretot en el retorn per deixalleria.
Pel que fa als residus especials, atès que es recullen de forma centralitzada des del
Consell Comarcal, el retorn del cànon el tramita el mateix Consell Comarcal Alt
Empordà.
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7. NOTES DEL CURS
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