REGLAMENT PER AL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ, VIDRE
I ENVASOS LLEUGERS EN EMPRESES O USUARIS PRIVATS

1/ ANTECEDENTS

El servei de recollida selectiva del Consell Comarcal Alt Empordà
El Consell Comarcal Alt Empordà té delegada la recollida selectiva de paper i cartró, vidre i
envasos lleugers de tots els municipis de la comarca excepte L’Escala, Vilajuïga, Roses (el paper
i els envasos) i Figueres (el vidre i el paper).
Alguns municipis, han establert un sistema de recollida porta a porta comercial o domèstica per
una o totes les fraccions amb conveni amb el Consell Comarcal Alt Empordà.
Aquest document vol establir les bases de funcionament del servei de recollida selectiva per
empreses per a les fraccions de paper i cartró, vidre, i envasos lleugers amb una gestió
segregada de la recollida municipal.

La legislació vigent en matèria de residus
El Text Refós 1/2009, de 21 de juliol reguladora de residus introdueix la definició de residu
comercial com el residu municipal generat per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs,
l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. També els residus industrials
assimilables a urbans.
Aquest text legislatiu expressa concretament, en el seu article 54, les següents obligacions en
els productor i posseïdors de residus:

1. La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per
si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de
residus.
2. La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un
gestor o gestora autoritzat perquè se'n faci la valorització, si aquesta operació és
possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que
l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de
deixalleria.
3. En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:
•

Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els
posseeixi.

•

Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.

•

Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.

•

Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat
correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

2/ JUSTIFICACIÓ
L’actual servei de recollida selectiva municipal del Consell Comarcal Alt Empordà està concebut
per a la recollida de les àrees d’aportació municipals dels municipis de la comarca, tanmateix
algunes de les característiques del servei no són les més adients per aplicar-ho a les d’empreses
d’una certa importància de la comarca.

Moltes d’aquestes empreses gaudeixen dels contenidors del servei de recollida selectiva
domèstica que es proposa als ajuntaments, amb contenidors de tipus iglú al carrer i a prop de
les seves instal·lacions i la recollida es fa de manera integrada. Tanmateix, les seves necessitats
de recollida són diferents.
Amb l’anàlisi del servei actual i el canvi de la legislació respecte aquesta temàtica es planteja un
servei de recollida selectiva a les empreses que permetrà:
-

-

Donar el servei que necessiten a les empreses amb un volum important de residus
valoritzables i amb espai propi per a la disposició de contenidors. Cal tenir present
sobretot les empreses de serveis condicionades a la temporada turística.
Establir una ruta de recollida segregada per a empreses adaptant-la a les freqüències
de recollida municipal per tal d’oferir més eficiència al servei.
Comoditat als comerciants alhora de desplaçar-se fins a les àrea d’aportació a la via
pública, ja que disposaran de contenidors propis.
Tendir, a mitjà termini, a un servei de recollida segregada amb pesatge dels residus i
pagament per generació.

3/ CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA
L’àmbit funcional del servei serà el de les empreses que tinguin la seva activitat als municipis de
l’Alt Empordà els quals el Consell Comarcal Alt Empordà en té delegada la competència de la
recollida selectiva.
La recollida selectiva es portarà a terme per empreses contractades pel Consell Comarcal Alt
Empordà que cobraran a aquest ens el preu per servei segons el preu establert pel contracte de
recollida selectiva.

Sol·licitud del servei
La sol·licitud del servei es tramitarà al Consell Comarcal Alt Empordà amb el model sol·licitud
que s’adjunta en aquest reglament. L’acceptació d’aquest servei per part de l’usuari significa
l’acceptació de les condicions establertes.

Els contenidors i la seva ubicació
Els contenidors del servei seran de tipus iglú (de 2,5 , 3 o 5 m3) o que permetin la recollida amb
camió pluma.
Els contenidors poden ser propietat de l’empresa usuària o bé els pot aportar el mateix servei
de recollida (aquest aspecte afecta la taxa del servei).
Aquests contenidors han de diferenciar-se amb els colors: verd per a la disposició de vidre,
blau pel paper i cartró i groc pels envasos lleugers.
La ubicació dels contenidors ha de ser de preferència perimetral, de manera que la recollida es
pugui fer de la part de fora del recinte de la instal·lació. En el cas que es determini ubicar els
contenidors dins les instal·lacions de l’empresa, aquesta haurà de tenir una pòlissa de
responsabilitat civil i responsabilitzar-se dels possibles accidents mentre el camió de recollida
sigui dins les seves instal·lacions. Si és possible, les operacions de recollida haurien de fer-se
acompanyades d’un empleat de l’empresa.
En el cas de tenir els contenidors dins el recinte, l’empresa usuària decidirà el recorregut de
recollida tenint en compte que l’itinerari escollit ha de permetre el pas del camió i fer les
maniobres de recollida sense obstacles.

L’itinerari de recollida es pot variar sempre que sigui necessari acordant-lo amb l’empresa de
recollida corresponent.
També pot acceptar-se la recollida d’un contenidor gran de tipus caixa o compactador ubicat en
un lloc de fàcil accés pel camió de recollida.

La freqüència de recollida
Per tal d’aconseguir un servei més eficient s’establiran rutes de recollida relacionades amb les
municipals, per tant, la freqüència de recollida estarà condicionada per la ruta municipal. No
obstant, l’usuari podrà sol·licitar la freqüència que necessiti a partir d’una proposta de calendari
anual, que trobarà en el seu espai d’usuari del web del servei i adjunta en el formulari sol·licitud
del servei. La variació de la freqüència pot sol·licitar-se en qualsevol moment mentre el servei
estigui en funcionament .
Sovint a causa de la variació inestable dels residus, sobretot en èpoques vacacionals, els
contenidors de les empreses queden saturats. És per aquest motiu, que tot i disposar d’ una
freqüència de recollida bàsica l’empresa podrà sol·licitar recollides addicionals puntuals en el
moment que necessiti el servei.

Preu del servei de recollida selectiva
El cost servei de recollida selectiva es pagarà a partir d’unes taxes aprovades pel Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i determinades a partir de les dades de recollida que les empreses
aportaran mensualment a l’àrea de medi ambient.
Les taxes per a recollir els contenidors de selectiva de les empreses es podran establir per cada
empresa en funció dels contenidors a recollir o altres paràmetres que els serveis tècnics
considerin oportuns per al bon funcionament del servei. Aquestes taxes s’aprovaran anualment
en les corresponents ordenances fiscals del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà lliurarà una notificació prèvia de la taxa mensual
corresponent a cada usuari. Els usuaris hauran de liquidar l’import de les taxes corresponents a
les recollides efectuades mensualment per rebut bancari a l’usuari del servei.
La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert en l’Ordenança
Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Informació ambiental i seguiment del servei
L’empresa disposarà d’un espai web propi com a usuari registrat en el qual tindrà la informació
necessària per fer el seguiment del servei, sol·licitar canvis i obtenir resultats i certificats.
Aquest espai s’anirà millorant amb la introducció del nou Model de gestió de residus a la
comarca.
L’empresa podrà sol·licitar el seu permís d’accés per al registre al web després d’haver estat
acceptada la sol·licitud de servei.
El Consell Comarcal Alt Empordà tindrà present en el seu Pla de comunicació aquelles
empreses adherides al servei de recollida selectiva, amb l’objectiu d’oferir campanyes per
incentivar una bona gestió dels seus residus, i per tant, baixar el percentatge de residus no
admesos a cada contenidor.

4/ INFRACCIONS I SANCIONS

Infraccions de les empreses de recollida selectiva
Les infraccions i sancions referents a les empreses de recollida selectiva es detallen als plecs de
condicions tècniques i administratives del contracte signat amb el Consell Comarcal Alt
Empordà.

Infraccions dels usuaris del servei
Són infraccions lleus:
• Canvis de qualsevol tipus en els contenidors sense previ avís
• Establir itineraris amb risc per a la seguretat de les persones
Són infraccions greus:
• No pagar les taxes corresponents a la recollida selectiva
• No complir amb la normativa de seguretat del servei
Són infraccions molt greus la reiteració de faltes greus.
Les sancions que s’aplicaran en funció de la tipologia d’infraccions són:
- Per una infracció lleu: de 100 a 300 €
- Per una infracció greu: de 300 a 600 €
- Per una infracció molt greu: 1000 € o la rescissió del servei de recollida per part del
Consell Comarcal Alt Empordà.

