Vist que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 111, de 10 de juny de
2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8436, de 17 de juliol de 2021
es va publicar l’anunci d’aprovació inicial del reglament d’ús de la deixalleria comarcal
del Pla de l’Estany.
Vist que durant el termini d’informació pública no s’han presentat cap reclamació,
l’acord provisional es considera elevat definitiu i entrarà en vigor a partir de l’endemà
de la seva publicació al BOP i es procedeix a la publicació íntegre del reglament.
Banyoles, a la data de la signatura digital.
El president,
Francesc Castañer i Campolier

REGLAMENT REGULADOR DE L’ ÚS DE LA DEIXALLERIA COMARCAL DEL PLA
DE L’ESTANY
Art. 1 OBJECTE
L’ objecte d’ aquest reglament és regular el funcionament de la deixalleria comarcal
del Pla de l’ Estany i les relacions entre el Consell Comarcal, que és el titular de l’
instal·lació, i els usuaris de la mateixa.
La modalitat de gestió de la deixalleria serà la gestió directa per part del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
La deixalleria és el centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per a
la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors. La preparació per a
la reutilització, la valorització i la disposició final.
El servei de deixalleria es considera com un sistema de recollida selectiva.
Art. 2 MARC JURIDIC
Decret legislatiu d’àmbit català 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora dels residus. En aquest àmbit normatiu es fixen, les competències
i la jerarquia d’operacions que han de regir en la gestió dels residus.
Can Puig de la Bellacasa – C/ Catalunya, 48 – 17820 BANYOLES – Tel 972 57 35 50 – Fax 972 57 50 12

Núm. BOP 153 · Núm. edicte 6970 · Data 11-08-2021 · CVE BOP-2021_0_153_6970 · Pàg. 1-21 · https://ddgi.cat/bop

Edicte d’aprovació definitiva del Reglament regulador d’ús de la deixalleria
comarcal del Pla de l’Estany.
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EDICTE

Les tipologies de residus i les condicions d’admissibilitat en una deixalleria
s’estableixen a l’annex d’aquest Decret
Art. 3 SITUACIÓ I CARACTERISTIQUES DE LA DEIXALLERIA I DEIXALLERIA
MÒBIL
3.1 Deixalleria fixa:
Està formada per un recinte tancat dotat de personal, amb els següents elements:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabina de control d’ entrada.
Contenidors per a dipòsit de les diferents fraccions de residus i contenidor de
reserva.
Vial d’accés al moll de contenidors.
Magatzem tancat i cobert per als residus especials en petites quantitats.
Box tancats i coberts per a l’emmagatzematge dels diferents tipus de materials.
Zona coberta per a l’emmagatzematge de neveres.
Zona coberta per a l’emmagatzematge de fibrociment.
Bàscula, compartida amb el dipòsit de residus.
Rètol informatiu general.
Senyalització interna necessària per a facilitar la circulació dels vehicles,
indicant el trajecte a seguir.
Rètol senyalitzador per a cada fracció de residus.
Trajecte independent per a les operacions de retirada de contenidors.
Plataforma de recepció de residu verd i fusta procedent d’activitats
econòmiques.

3.2 Deixalleria mòbil:
La deixalleria mòbil és un vehicle destinat a recollir materials, en general residus
especials i en alguns casos també valoritzables, que no són objecte de recollida
selectiva i que dona servei a tots els municipis de la comarca seguint un calendari
mensual. Consisteix en un camió equipat amb una caixa distribuïdora amb espais
preparats per encabir-hi contenidors on els usuaris han de dipositar, per separat, els
diferents residus.
Dóna suport a la recollida selectiva, mantenint una presència periòdica a diferents
punts dels municipis de la comarca. El Consell comarcal establirà els punts de servei a
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La Norma Tècnica de Deixalleries publicat per l’Agència de Residus de Catalunya on
es descriu l’estructura, funcionament i residus admissibles a la deixalleria.
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Els municipis de més de 5.000 habitants de dret independentment o associada i, si
s’escau els consells comarcals, han d’establir el servei de deixalleria.

La deixalleria mòbil no recull paper i cartró, envasos de vidre i envasos lleugers, ni
residu verd, que els usuaris han de lliurar als contenidors del sistema de recollida
selectiva implantat al municipi, o pel sistema porta a porta quan s’escaigui.
La recollida de voluminosos per la deixalleria mòbil vindrà determinada per l’espai
disponible; els usuaris disposen d’un servei de recollida específic per aquesta
tipologia de residus.
Només acceptarà runes de particulars, procedents de petites reformes, i la seva
recollida amb la deixalleria mòbil vindrà determinada per la quantitat i l’espai
disponible. La deixalleria mòbil no recollirà fibrociment.
3.3. Altres instal·lacions:
Depenent de les necessitats de cada municipi, per tal de donar el màxim de servei a la
població s’instal·laran altres punts fixes de recepció de residus municipals que no son
objecte del servei de recollida, que es consideraran minideixalleries o
microdeixalleries.
El seu funcionament es regularà per aquest reglament i pels protocols propis, si és el
cas.
Art 4. USUARIS
4.1 Dels usuaris de la deixalleria.
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cada municipi i un calendari amb els dies i les hores de presència de la deixalleria
mòbil en cada un d’ells.

•
•
•

Els usuaris particulars o domèstics, que siguin veïns dels municipis de la
Comarca del Pla de l’Estany.
Les activitats econòmiques: restauració, comerços, oficines, petites activitats i
tallers i serveis dels municipis de la Comarca del Pla de l’Estany.
Els Ajuntaments de la Comarca del Pla de l’Estany.

Es considera usuari domèstic o particular aquell que aporti residus o altres materials
admissibles d’origen domèstic, és a dir que no provenen de cap activitat econòmica.
Es considera usuari d’activitat econòmica als comerços, petits industrials i als serveis
que aportin residus assimilables a domèstics en quantitats similars a les produïdes en
un domicili.
4.2 Autorització d’entrada.
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Poden utilitzar la deixalleria:

4.3 Suspensió, revisió o revocació del permís d’entrada a la deixalleria.
El Consell Comarcal pot suspendre, revisar o revocar l’autorització d’entrada.
La suspensió del permís d’admissió pot ser temporal o definitiva; el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany ho comunicarà als usuaris afectats.
4.4 Retirada dels residus no admissibles.
Si amb posterioritat al lliurament d’un residu a la deixalleria es comprova que aquest
no compleix les condicions d’admissibilitat, es requerirà a l’usuari que l’hagi lliurat que
el retiri i es faci càrrec de la seva correcta gestió.
4.5 Obligacions dels usuaris de la deixalleria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Estar donats d’alta al registre d’usuaris i disposar de la targeta d’usuari de la
deixalleria.
Declarar en sol·licitar l’alta en el registre d’usuari si es tracta d’un particular o
d’una activitat econòmica, i definir l’activitat.
Presentar la targeta d’usuari per fer ús de la deixalleria.
Complir les condicions d’admissibilitat.
Identificar i aportar separats el residus.
Atendre les instruccions del personal de la deixalleria.
Dipositar els residus en els contenidors corresponents, seguint les indicacions
del personal de la deixalleria, excepte en el cas dels residus especials, els
quals són lliurats a aquest personal, qui s’encarrega de dipositar-los en el lloc
adient.
Respectar les instal·lacions i, així com deixar neta la zona de descàrrega.
Respectar la senyalització i els horaris.
Seguir les indicacions del personal de la deixalleria en tot moment.
Complir les normes d’ús de la deixalleria.

4.6. Mesures de prevenció dins el recinte de la deixalleria.
Els usuaris han seguir les mesures de prevenció següents:
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En general, les activitats econòmiques quedaran autoritzades quan es donin d’alta en
el registre d’usuaris, tot i que per a determinats residus, que s’indiquen al punt b de
l’annex I.2, hauran d’obtenir del Consell comarcal l’autorització per a fer us de les
instal·lacions de la deixalleria, que determinarà les tipologies, les quantitats màximes i
les condicions d’admissibilitat.
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Els usuaris han de disposar de l’autorització del consell comarcal per a portar els seus
residus a la deixalleria; pels usuaris domèstics, l’autorització consistirà en l’alta al
registre d’usuaris.

d)
e)
f)
g)
h)

Art. 5.- GESTIÓ DELS RESIDUS
5.1- El Consell Comarcal del Pla de l’Estany prendrà les mesures pertinents per tal
d’assegurar que els gestors finals estiguin autoritzats i compleixin tota la normativa
vigent en temes ambientals.
5.2- Registres de productors i de gestors de residus:
La deixalleria està donada d’alta al registre de productors de residus de Catalunya i al
registre de general de gestors de residus de Catalunya.
5.3- Es disposa d’un registre diari de:
-

Entrades d’usuaris
Entrades de residus
Sortides de residus per tipus (amb codi CER), pes, destí, data de retirada, la
documentació de gestió associada
Documentació relativa als trasllats
Incidents i reclamacions

Art. 6 RESIDUS ADMISSIBLES
6.1 Condicions d’admissibilitat
6.1.1- Residus admissibles: A l’annex I d’aquest reglament hi figura la taula de residus
admissibles i les quantitats admissibles per a cada residu i tipus d’usuari.
6.1.2- Procedència: Només s’admeten residus procedents d’algun dels municipis de la
comarca.
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c)

Està prohibit fumar en tot el recinte.
No es poden portar animals, excepte gossos pigall. Poden anar dins del
vehicle, però no podran sortir del mateix.
No es poden realitzar dins la deixalleria operacions de desmuntatge o
separació dels diferents materials que composen un residu.
No es pot agafar o manipular cap residu ni material sense prèvia autorització
del responsable de la deixalleria.
No es pot accedir, en cap cas, a l’interior dels elements de contenització. En
cas que calgui recuperar quelcom, s’haurà d’avisar al personal de la deixalleria.
No es pot manipular, ni posar en marxa, cap equip o màquina de la deixalleria.
Cal evitar les situacions de risc i no es posarà en perill al personal operari ni al
propi usuari ni a la resta d’ usuaris de la deixalleria.
En cas d’emergència, cal seguir les instruccions del personal de la deixalleria.
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a)
b)

6.1.3- Tipologia: Les activitats econòmiques només podran portar residus assimilables
als domèstics, ben triats, adequadament identificats, i dins els límits de quantitat
establerts en l’annex I.2 d’ aquest reglament.
Quan existeixin altres circuits adequats per a la recollida d’una determinada tipologia
de residus, a la deixalleria no s’admetran les aportacions d’activitats econòmiques que
les generin com a residu propi de l’activitat.
La deixalleria no és un centre destinat a la gestió de residus industrials.
Per a aportacions que no compleixin les condicions d’admissibilitat, les activitats
econòmiques hauran de disposar de gestors de residus propis.
6.1.4- El Consell Comarcal, atenent la capacitat d’emmagatzematge de les
instal·lacions, pot limitar les quantitats màximes admissibles per sota dels llindars
establerts en el reglament , o pot revocar les autoritzacions d’admissió, quan per motiu
de la capacitat de les instal·lacions no es puguin gestionar més residus.
6.2- En els punts següents es fa la descripció d’alguns dels residus més habituals o
que presenten unes condicions específiques d’admissibilitat.
6.2.1- Residus voluminosos
Els residus voluminosos són aquells que per les seves grans dimensions poden
distorsionar la gestió ordinària dels residus municipals i requereixen d’una recollida
diferenciada. Habitualment són mobles i altres estris d’ús diari.
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Les activitats econòmiques només podran portar residus generats a la comarca. No
s’acceptaran residu verd, fustes, voluminosos ni cap altre residu portat per una activitat
econòmica que no s’hagi generat en un municipi del Pla de l’Estany.

•
•
•

Fustes: elements estructurals i de mobiliari de fusta com poden ser marcs de
finestres, portes, cadires,...
Metalls: elements residuals, en la seva majoria fèrrics, com canonades, peus
de lluminàries,...
Plàstics: elements quotidians de plàstic com mobiliari de jardí, cubells,
parament,...

El més usual és que el residu no presenti una sola composició material, pel que el
personal de la deixalleria haurà de realitzar operacions de desballestament per
separar els elements valoritzables, i únicament classificar com residus Voluminosos
(LER 200307) aquells residus amb diferents materials que no s’han pogut segregar.
Els residus més habituals resultants del desballestament són fusta, vidre, metalls i
plàstic.
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Dins d’aquest grup podem diferenciar-se:

La gestió dels residus especials en petites quantitats s’ efectuarà d’ acord amb la
legislació vigent. La manipulació la farà el personal de la deixalleria, que els dipositarà
al magatzem tancat d’especials prenent les adequades precaucions i les mesures de
protecció personal adients. Aquesta manipulació ha d’evitar la barreja de diferents
residus i el vessament accidental de substàncies contaminants pel medi.
S’ avisarà als usuaris dels riscos i de la prohibició formal de barrejar les diferents
substàncies amb altres de característiques diferents i es recomanarà que els duguin
tancats i amb l’ envàs original.
Els recipients que hagin contingut residus especials es consideraran també residus
especials.
Les empreses encarregades del transport i tractament dels residus estaran
autoritzades a tal efecte per l’Agència de Residus i obraran a nivell documental segons
la normativa vigent.
Queden específicament fora de la categoria de REPQ els residus que per llei han de
ser gestionats pels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) o Sistemes Col·lectius de
Responsabilitat ampliada dels productor (SCRAP), com per exemple: envasos de
consum domèstic, medicaments caducats, pneumàtics, piles i acumuladors, envasos
fitosanitaris, residus d’aparells elèctrics i electrònics, residus que contenen amiant i
aquells que estableixi la normativa vigent.
6.2.3. Fluorescents i làmpades de mercuri
S’ assegurarà que durant la seva manipulació i emmagatzematge no es trenquin.
6.2.4. Pneumàtics
S’ entendrà com a pneumàtic només la coberta de cautxú, la llanta metàl·lica s’ haurà
de separar i dipositar al contenidor de la ferralla.
Només s’acceptaran pneumàtics procedents d’usuaris domèstics i ajuntaments.
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Són residus de procedència domèstica i de petites activitats econòmiques.
- Són de diferent tipus (pintures, dissolvents, reactius de laboratori, vernissos, olis,
amiant, incloent-hi els envasos que els contenen)
- Per les seves característiques no s’han de barrejar mai, encara que puguin semblar
idèntics, havent-se d’emmagatzemar amb l’envàs amb el qual han estat lliurats a la
Deixalleria.
- S’emmagatzemen en caixes, classificats per famílies, dins d’un magatzem tancat al
qual només hi té accés el personal de la deixalleria.
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6.2.2 Residus especials en petites quantitats (REPQ)

-

-

-

De reposició provinents dels canvis de pneumàtics (excepte bicicletes i
pneumàtics de diàmetre exterior superior a 1400 mm) fets per particulars. Són
objecte de recollida per part del SIG Signus.
S’accepten però s’han
d’emmagatzemar separats de la resta de tipus de pneumàtics.
Pneumàtics de bicicleta. S’accepten però s’han d’emmagatzemar separats dels
de reposició de particulars. No són objecte de la recollida del SIG Signus i
s’han de lliurar a un gestor autoritzat.
Pneumàtics de qualsevol tipus provinents del servei de recollida municipal de
voluminosos, o de la neteja d’abocaments incontrolats. S’accepten i s’han
d’emmagatzemar separats dels de reposició de particulars. No son objecte de
recollida pel SIG Signus i s’han de lliurar a un gestor autoritzat.
De reposició procedents de tallers. No s’admeten a la deixalleria.
Pneumàtics amb diàmetre superior a 1400 mm (corresponen a maquinària
industrial o agrícola). No s’admeten a la deixalleria.
Pneumàtics procedents de les activitats ramaderes i agrícoles (de recobriment
de sitges, etc). No s’admeten a la deixalleria.

Procediment d’admissió dels pneumàtics gestionats a través del SIG Signus: l’usuari
haurà de registrar el seu lliurament indicant data, nom i cognoms, DNI, número de
pneumàtics i tipus.
6.2.5. Bateries
L’ emmagatzemament de bateries s’ efectuarà en un lloc tancat, ventilat i estanc. Les
bateries seran col·locades de manera que no es vessi el líquid que contenen.
6.2.6. Dissolvents, pintures i vernissos
S’ han de prendre les disposicions necessàries per a evitar vessaments, es prohibeix
el transvasament de recipients. En el seu lloc d’ emmagatzematge s’ hi ha de col·locar
un rètol amb la prohibició de fumar.
6.2.7 Piles
S’emmagatzemaran en lloc cobert i sec.
6.2.8 Frigorífics i electrodomèstics amb CFC
S’ assegurarà durant la seva manipulació i emmagatzematge que no es trenqui ni es
malmeti el circuit de refrigeració. A la deixalleria s’emmagatzemaran sota cobert.
Els usuaris els han de portar a la deixalleria sencers, sense manipular ni desmuntar.
6.2.9. Olis Usats
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Tipus de pneumàtics:

S’han de prendre les disposicions necessàries per a evitar vessaments, sobre tot en el
cas de transvasament de recipients.
6.2.10. Biocides i pesticides
Només s’ acceptaran aquests productes generats per usuaris particulars.
6.2.11. RAEE-Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics
Son tots els aparells elèctrics i electrònics que passen a ser residus, inclosos tots els
components, subconjunts i consumibles que formen part del producte en el moment en
què es rebutja.
Es seleccionaran i emmagatzemaran de manera separada d’acord amb els grups de
RAEE que estableixi la normativa.
Només son admissibles a la deixalleria els RAEE procedents de llars particulars i els
procedents de fonts comercials, industrials, institucionals i d’altre tipus que siguin
similars als procedents de les llars en tipologia i quantitat (en aplicació del RD
110/2015 de 20 de febrer).
No s’admeten RAEE procedents d’ aquelles empreses que la seva activitat sigui la
venta o la instal·lació d’aparells elèctrics i electrònics.
Aquelles empreses que la seva activitat principal sigui diferent a l’esmentada al punt
anterior, no poden superar les unitats especificades al quadre de l'annex I.2
6.2.12. Materials que contenen amiant (fibrociment)
Només s’admetrà fibrociment d’usuaris particulars; no s’admetrà cap altre material
que contingui amiant.
El personal de la deixalleria no entrarà en contacte amb el fibrociment ni el manipularà.
La deixalleria disposarà dels elements de protecció individual adequats (roba de
protecció, ulleres de seguretat, guants i protecció respiratòria, que serà, como mínim,
una mascareta de tipus FFP3.
S’informarà als usuaris de com manipular i transportar fins a la deixalleria aquest
material, i de la conveniència de que l’usuari utilitzi elements de protecció i netegi el
vehicle i la roba una vegada lliurat el fibrociment a la deixalleria.
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Els envasos que hagin contingut olis minerals usats s’emmagatzemaran com a residus
especials.
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No es poden barrejar olis usats de motor amb altres olis de característiques diferents.
No es poden barrejar olis minerals amb olis vegetals.

Els elements de contenció (big-bags o altres) emprats per l’emmagatzematge temporal
del fibrociment tindrà les característiques i estarà identificat conforme a la normativa.
Està prohibit que el personal de la deixalleria o els usuaris manipulin o trenquin el
fibrociment a l’interior del recinte.
El transport des de la deixalleria a gestor el faran transportistes autoritzats per
l’Agència de Residus de Catalunya.
6.2.13. Residus compostos de materials diferents.
Els usuaris que portin a la deixalleria materials que incloguin més d’un component
(com per exemple fusta i vidre o alumini en finestres, rodes amb llanta, etc) els hauran
de portar separats i dipositar cada un dins del contenidor que correspongui .
6.2.14. Residus agulles i punxants
Els residus d’agulles i material punxant i tallant procedents de tractaments de salut fets
pels particulars als seus domicilis es codifica amb el codi LER 180103.
Els particulars hauran de dipositar els seus objectes punxants, a ser possibles
encapsulats, en un recipient suficientment rígid i estanc (de plàstic) per poder fer
l’acopi al domicili i un cop ple, l’usuari el portarà a la deixalleria on el dipositarà al
contenidor corresponent.
Art. 7.- RESIDUS NO ADMISSIBLES
Específicament no seran admissibles les següents tipologies de residus:
-

Residus barrejats.
Vehicles fora d’ús.
Residus industrials.
Residus hospitalaris i sanitaris (els medicaments tampoc s’accepten ja que
tenen un sistema integrat de recollida diferenciat).
Residus ramaders.
Residus explosius.
Material pirotècnic.
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Els usuaris dipositaran ells mateixos el material així embalat en origen dins dels
elements de contenció a la zona coberta destinada específicament a fibrociment, que
està separada de la resta de instal·lacions de la deixalleria.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

El fibrociment s’ha de portar a la deixalleria embalat amb doble capa de material
plàstic (retractilat o bosses de capacitat suficient i galga gruixuda) i segellat amb cinta
adhesiva per tal de minimitzar l’exposició a les fibres d’amiant tant dels usuaris com
del personal de la instal·lació.

Art. 8 APORTACIONS GRATUÏTES, PREUS A APLICAR I MÀXIMS ADMISSIBLES
SEGONS TIPUS D’ USUARI
S’establiran per reglament els preus públics a aplicar tant als usuaris domèstics com
comercials per a l’admissió dels diversos materials a la deixalleria.
8.1. Preus a aplicar als usuaris domèstics
Pels usuaris domèstics el servei de deixalleria és un servei gratuït sempre i quan no es
superin les quantitats establertes en l’ annex I.1 d’aquest reglament.
A l’annex I.1 s’especifica els residus que s’admeten i la quantitat màxima d’aportacions
admissible per a usuaris domèstics sense cost. A partir d’aquest límit s’aplicaran els
preus públics a la quantitat excedent.
8.2. Activitats econòmiques
A l’annex I.2 s’especifica els residus que s’admeten a les activitats econòmiques i la
quantitat màxima d’aportacions admissible. S’establiran per reglament els preus a a
aplicar als usuaris d’activitats econòmiques per a tota l’aportació.
Per a les aportacions provinents d’activitats econòmiques, s’aplicarà el preu a la
totalitat de l’aportació.
8.3. Es pot portar en un únic lliurament la quantitat màxima de residus indicada a la
taula, tenint present que, no es podran fer més aportacions a la deixalleria pel mateix
tipus de residu dins del mateix any.
8.4. Normalment els usuaris de la deixalleria portaran els seus residus i materials amb
mitjans propis. En determinats casos, qui portarà el residu o material a la deixalleria
serà una persona particular diferent a l’usuari registrat que n’és el productor, o una
empresa contractada per aquest.
En aquesta situació, caldrà identificar per escrit, abans de la seva admissió, qui és
l’usuari propietari dels residus o materials i qui és la persona o empresa que els porta
a la deixalleria.
8.5 Preu del Servei
El Consell Comarcal aplicarà als usuaris de la deixalleria quan correspongui, un preu
d’admissió per diferents tipus de materials en concepte de gestió, transport i
tractament de la fracció de que es tracti.
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Substàncies químiques auto-reactives o reactives amb l’aire.
Residus radioactius.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

-

Art. 9.- HORARIS I DIES D’ OBERTURA
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany determinarà l’horari i els dies d’obertura
adequant-se a les necessitats del servei, i els farà públics.
Art. 10. REUTILITZACIÓ I VALORITZACIÓ DE MATERIAL
Una part dels residus municipals aportats a les deixalleries son susceptibles de ser
reutilitzats o reparats per donar-los una segona vida útil .
10.1- El personal de la deixalleria seleccionarà aquells articles que pertanyin a les
categories de voluminosos o d’aparells elèctrics o electrònics, que estiguin en bon
estat i considerin que podran tornar a ser reutilitzats o reparats.
Els usuaris que portin a la deixalleria un material reutilitzable, hauran de:
•
•

•

Comunicar que es tracta d’un element reutilitzable, o reparable, en la seva
entrada a la deixalleria i permetre les comprovacions que consideri l’encarregat.
Complimentar i signar un certificat de lliurament, en el qual l’usuari accepta que
el residu aportat és un material reutilitzable i que és susceptible d’introduir-lo al
circuït de reutilització de materials, i que el cedeix a tots els efectes.
Dipositar l’article en el lloc a on indiqui el personal del servei.

El consell comarcal del Pla de l’Estany establirà un procediment i per a retornar
aquests materials al circuit d’ús i una segona vida útil.
10.2- Lliurament de material reutilitzable als usuaris de la deixalleria.
Fóra del procediment que s’estableixi segons el punt anterior, no es pot lliurar a tercers
que no siguin gestors cap dels materials dipositats a la deixalleria, si no és amb
autorització expressa del responsable del consell comarcal i per causa motivada
d’interès social.
Art.11.- EDUCACIÓ AMBIENTAL
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A l’efecte de l’aplicació dels preus pel servei de deixalleria, els ajuntaments de la
comarca s’assimilen als usuaris domèstics particulars. En cas que el servei inclogui la
recollida i transport dels residus fins a la deixalleria, s’aplicaran addicionalment els
preus establerts pel consell comarcal per aquests conceptes.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

L’import aplicat a una entrada està sotmès a revisió; si es comprova que la
classificació del residu o la quantitat comptabilitzada no són correctes, es rectificarà la
liquidació emesa o se’n farà una de complementària.

De les infraccions i sancions.
12.1- Es consideren infraccions totes les que preveu el Decret Legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Les
infraccions poden ser qualificades de molt greus, greus i lleus.
Infraccions molt greus:
•
•
•
•
•
•
•

L’ocultació o alteració maliciosa de les dades relatives a la identificació de
l’usuari.
L’ocultació o alteració maliciosa de les dades relatives a la identificació dels
residus que es pretenen entregar.
El lliurament a nom d’un usuari particular de residus generats per una activitat
econòmica.
La negativa a separar els residus lliurats, d’acord amb les condicions d’aquest
reglament.
Causar danys o perjudicis intencionats a les instal·lacions.
Mantenir actituds de coacció o d’enfrontament amb el personal de la deixalleria.
La reincidència en faltes greus.

Infraccions greus:
•
•
•
•
•
•
•

Dipositar residus en un lloc diferent de l’indicat per l’encarregat de la
deixalleria.
Abandonar residus a l’exterior del recinte de la deixalleria.
Apropiar-se de materials de la deixalleria.
Abocar residus no declarats al personal de la deixalleria.
Desobeir les instruccions del personal de la deixalleria.
La comissió d’alguna de les accions descrites a l’article 4.6 d’aquest reglament.
La reincidència en faltes lleus.

Es consideraran infraccions lleus, les faltes que no siguin considerades greus o molt
greus, i que d’alguna forma afectin negativament el servei amb caràcter lleu.
12.2- La graduació de la sanció haurà d’observar la deguda adequació als fets i es
tindran en compte per a això els següents criteris d’aplicació:
a) Existència d’intencionalitat.
c) Existència de reincidència.
d) La naturalesa i gravetat dels perjudicis ocasionats.
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Art.12.- INFRACCIONS I SANCIONS

Butlletí Oficial de la Província de Girona

El Consell Comarcal promourà actuacions en matèria d’educació ambiental, facilitant la
visita a les instal·lacions de la deixalleria de manera programada, de conformitat amb
els programes de sensibilització i educació ambientals.

12.4- La comissió d’una infracció greu o molt greu pot comportar la suspensió o la
revocació del permís d’entrada a la deixalleria .
12.5- La imposició de les sancions econòmiques establertes en aquest article és
independent de l’obligació exigible a l’infractor de reparar els danys i perjudicis causats
a la integritat i funcionament de la deixalleria i la reposició de la situació alterada al seu
estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats.
12.6- Les reparacions i reposicions han de ser executades per l’infractor al seu càrrec i
dins el termini que se li assenyali.
Si l’infractor no ha executat en el termini assenyalat les reparacions que se li ordenen,
previ tràmit d’audiència, el Consell Comarcal les durà a terme de forma subsidiària i a
càrrec de l’infractor.
ANNEX I. RESIDUS ADMISIBLES I LÍMITS D’ADMISSIÓ.
La llista de residus admissibles podrà ser modificada en funció de canvis en la
normativa de residus, en la Norma Tècnica de Deixalleries que publica l’Agència de
Residus de Catalunya de l’aparició de nous residus o de les necessitats del servei.
I.1 Residus admissibles i límits d’admissió per a usuaris domèstics.
A la columna 1 especifica els residus que s’admeten als usuaris domèstics i a la
columna 2, la quantitat màxima d’aportacions admissible no subjecta a preu públic; en
cas de superar aquest límit l’usuari haurà d’abonar el corresponent preu públic aplicat
a la quantitat excedent.
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a) Per faltes lleus, sanció de fins a 300 euros
b) Per faltes greus, sanció de 301 euros a 3.000 euros .
c) Per faltes molt greus, sanció de 3.001 euros a 6.000 euros.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

12.3- Les sancions derivades de les infraccions administratives tenen la naturalesa de
multa i s’imposaran d’acord amb la següent escala:

CER

1

2

Bateries

160601

SI

Sense límit

Piles i acumuladors

200133

SI

sense límit

Olis minerals

130206

SI

15 litres/any

Oli vegetal

200125

SI

sense límit

Radiografies

90107

SI

sense límit

Tòners

080317 / 080318

SI

sense limit

Filtres d’oli

160107

SI

2 unitats/any

Cosmètics

200132

SI

sense límit

Envasos buits que contenen
restes
de
substàncies 150110
perilloses excepte aerosols

SI

20 unitats/any

Fustes
que
contenen
200137
substàncies perilloses

SI

250 Kg/any

Cables
elèctrics
amb
170410
substàncies perilloses

SI

10 Kg/any

Termòmetres i Hg

200121

SI

sense límit

Àcids

200114

SI

10 litres/any

Bases

200115

SI

10 litres/any

Dissolvents no halogenats

140603

SI

10 litres/any

Dissolvents halogenats

140602

SI

10 litres/any

Oli vegetal contaminat

200126

SI

10 litres/any

Olis lubricants contaminats

130206

SI

5 litres/any

Residus
combustibles/inflamables

130703

SI

15 litres/any

Residus comburents

160904

SI

5 litres/any

160504

SI

sense límit

Aerosols diferents als del
160505
codi 160504

SI

sense límit

Reactius de laboratori

160506

SI

15 litres/any

Sòlids i pastosos (pintures,
200127
coles i vernissos)

SI

20 kg/any

Residu biològic incinerable
de procedència domiciliaria 180103
(agulles i punxants)

SI

sense límit

Envasos que han contingut
200128
sòlids i pastosos

SI

15 unitats/any

RESIDUS REPQ

Aerosols amb CFC'S
substàncies perilloses

i
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ANNEX I.1
RESIDUS ESPECIALS
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USUARIS DOMÈSTICS

SI

sense límit

RESIDUS NO ESPECIALS E INERTS
Paper i cartró
200101

SI

sense límit

Vidre envàs

150107

SI

sense límit

Vidre pla

200102

SI

10 unitats/any

Envasos lleugers (brics,
llaunes, envasos plàstic,
esprais sense substàncies 150106
perilloses
i
porexpan
domèstic.

SI

sense límit

Plàstic (no envàs)

200139

SI

sense límit

Ferralla
i
Metalls
valoritzables
(coure,
200140
alumini, inoxidable, llautó,
bronze, plom, zenc).

SI

sense límit

Fusta
que
contenesubstàncies
perilloses

200138

SI

0,5 t/any

200110

SI

sense límit

200307

SI

sense límit

200307

SI

3 unitats/any

Runa d’obres menors i
reparació
portades
per 170107
particulars

SI

1,5 t/any

Fracció vegetals (poda i
200201
jardineria)

SI

sense límit

Cable sense
perilloses

170411

SI

sense límit

Tòners

080317/080318

SI

5 unitats/mes

Pneumàtics

160103

SI

5 unitats/any

Altres fraccions recollides
200199
selectivament

SI

sense límit

Mescles
municipals

SI

Sense límit

no

Roba i tèxtils
Voluminosos
altres)

(mobles

i

Matalassos

de

substàncies

residus

200301

RAEE
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Plaguicides (no envasos)

3 unitats/any

SI

5 unitats/any

SI

5 unitats/any

SI

3 unitats/any

SI

5 unitats/any

Informàtica petita < 50 cm
200135
(ordinadors, telèfons, etc)

SI

5 unitats/any

Panells fotovoltaics

160214

no

NO

Fibrociment

170605

SI

500 kg/any

Monitors i pantalles (TV, 200135
pantalles
ordinador,
ordinadors portàtils, etc.)
200136
Làmpades (fluorescents)

200121
200136

Grans aparells > 50 cm
(rentadores, rentavaixelles, 200135
cuines, termos elèctrics,
etc)
200136
Petits aparells < 50 cm
(torradora, assecador de 200135
cabells, microones, cafetera
,equip música etc.)
200136

I.2 Residus admissibles i límits d’admissió per a usuaris d’activitats econòmiques.
I.2.a - A la columna 1 especifica els residus que s’admeten als usuaris activitats
econòmiques i a la columna 2, la quantitat màxima d’aportacions admissible. S’aplica
el preu públic per a la quantitat íntegra entrada a la deixalleria.
I.2.b- Residus i materials amb el seu codi de residus procedents d’activitats
econòmiques sotmesos a tràmit d’obtenció de l’autorització administrativa del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany:
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Aparells d’intercanvi de
temperatura
(frigorífics, 200123
equips AC, estufes amb oli,
etc.)
200135

ACTIVITAT ECONÒMICA

ANNEX I.2 a
RESIDUS ESPECIALS

CER

1

2

Bateries

160601

SI

5 unitats/any

Piles i acumuladors

200133

SI

10 litres/any

Olis minerals

130206

NO

Aerosols amb CFC'S i
160504
substàncies perilloses

SI

20 unitats/any

Aerosols diferents als del
160505
codi 160504

SI

20 unitats/any

Oli vegetal

200125

SI

50 litres/mes

Radiografies

90107

NO

Tòners

080317/080318

SI

Filtres d’oli

160107

NO

Cosmètics

200132

NO

20 unitats/any

Envasos
buits
que
contenen
restes
de 150110
substàncies perilloses

SI

Fustes que contenen
200137
substàncies perilloses

NO

Cables amb substàncies
170410
perilloses

NO

Termòmetres i mercuri

200121

NO

200114

SI

10 litres/any

160504

SI

10 unitats/any

200115

SI

10 litres/any

140603

SI

10 litres/any

140602

SI

10 litres/any

20 unitats/any

RESIDUS REPQ
Àcids
Extintors,
gasos
envasos a pressió

en

Bases
Dissolvents
halogenats

no

Dissolvents halogenats
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CER 200201
CER 200138
CER 200102

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Restes vegetals
Fustes
Vidre Pla

SI

Olis
contaminats

130206

NO

lubricants

5 litres/any

Residus
130703
combustibles/inflamables

SI

15 litres/any

Residus comburents

160904

SI

5 litres/any

Reactius de laboratori

160506

NO

Sòlids
i
(pintures,
vernissos)

pastosos
coles
i 200127

SI

Residu
biològic
incinerable
de
180103
procedència domiciliaria
(agulles i punxants)

NO

Envasos buits que han
contingut
sòlids
i
200128
pastosos (pintures, coles
i vernissos)

SI

Plaguicides
envasos)

NO

(no

200119

20 Kg/any

15 unitats/any

RESIDUS NO ESPECIALS E INERTS
Paper i cartró

200101

SI

sense límit

Vidre envàs

150107

SI

sense límit

Vidre pla

200102

SI

100 kg / mes

Envasos lleugers (brics,
llaunes, envasos plàstic,
esprais
sense 150106
substàncies perilloses i
porexpan domèstic.

SI

sense límit

Plàstic (no envàs)

SI

1 m3/mes

200139

Can Puig de la Bellacasa – C/ Catalunya, 48 – 17820 BANYOLES – Tel 972 57 35 50 – Fax 972 57 50 12

Núm. BOP 153 · Núm. edicte 6970 · Data 11-08-2021 · CVE BOP-2021_0_153_6970 · Pàg. 19-21 · https://ddgi.cat/bop

200126

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Oli vegetal contaminat

sense límit

Fusta que no contenen
200138
substàncies perilloses

SI

Sense límit

Roba i tèxtils

200110

SI

sense límit

Voluminosos (mobles i
200307
altres)

SI

2 unitats/mes

Matalassos

SI

5 unitats/mes

200307

Runa d’obres menors i
reparació portades per 170107
particulars

NO

Fracció vegetals (poda i
200201
jardineria)

SI

Sense límit

Cable sense substàncies
170411
perilloses

SI

sense limit

Pneumàtics

NO

160103

Altres
fraccions
200199
recollides selectivament

SI

sense límit

SI

5 unitats/any

SI

5 unitats/any

SI

15 unitats/any

RAEE
Aparells d’intercanvi de
temperatura (frigorífics, 200123
equips aire condicionat,
estufes amb oli, etc.)
200135
Monitors i pantalles (TV, 200135
pantalles
ordinador,
ordinadors portàtils, etc.)
200136
Làmpades (fluorescents) 200121
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Ferralla
i
Metalls
valoritzables
(coure,
alumini,
inoxidable, 200140
llautó, bronze, plom,
zenc).

Grans aparells > 50 cm
200135
(rentadores,
rentavaixelles,
cuines,
termos elèctrics, etc)

SI

3 unitats/any

SI

5 unitats/any

Informàtica petita < 50
cm (ordinadors, telèfons, 200135
etc)

SI

10 unitats/any

Panells fotovoltaics

160214

NO

NO

Fibrociment

170605

NO

NO

200136

Petits aparells < 50 cm
(torradora,
assecador, 200135
microones,
Cafeteres,
equip música etc.)
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200136
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