Ordenança reguladora del servei de deixalleria municipal d’Albons
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Constitueix l’objecte d’aquesta ordenança, la regulació i la gestió controlada dels
residus que puguin ser aportats i acceptats a la deixalleria municipal d’Albons, que es
generin amb caràcter general a les llars i de forma puntual en els comerços i en petites
indústries del municipi.
Així mateix, s’acceptaran els residus d’aquells municipis que signin conveni amb
l’ajuntament.
Article 2. Lliurament i acceptació dels residus
Poden utilitzar la deixalleria d’Albons:
Els particulars veïns del municipi.
Els comerços, les oficines, petites indústries i serveis d’Albons.
Queda prohibida la utilització de la deixalleria municipal per particulars,
comerços, serveis, petites empreses, etc, que no pertanyen al terme municipal
d’Albons, a excepció d’aquells municipis que signin conveni de col·laboració amb
l’ajuntament d’Albons.
Article 3. Classificació i tipologia dels residus
Els residus que poden ser dipositats a la deixalleria municipal d’Albons són
bàsicament residus que per les seves característiques queden fora del servei habitual de
recollida de deixalles de la població.
Els residus que s’hi poden aportar són els següents:
a) Residus especials
Els residus especials són aquells que tenen una elevada toxicitat i que per tant
provoquen un impacte ambiental negatiu molt elevat en cas d’abocar-se barrejats amb
la resta de brossa. L’objectiu específic de les deixalleries és recollir aquest tipus de
productes, que no tenen cap servei públic de recollida a domicili, i destinar-los a la seva
correcta gestió.
Són residus especials: les pintures, vernissos, dissolvents, bases, àcids, tòners
d’impressora i cartutxos de tinta, piles, fluorescents, termòmetres de mercuri, olis
minerals, olis vegetals, bateries, esprais, insecticides, pesticides, cosmètics,
medicaments, ferralla electrònica, electrodomèstics amb CFC, pneumàtics, i qualsevol
producte que tingui etiqueta de perillositat.
b) Residus municipals reciclables
Son residus municipals reciclables: el paper i cartró, els envasos, el vidre, la roba,
els olis vegetals, la ferralla, les restes de poda i jardineria.
c) Altres residus municipals
Formen part d’aquests tipus de residus: les runes i restes d’obres menors, els
voluminosos, tal com mobles i electrodomèstics sense CFC, les fustes, els vidres de
cotxe, el vidre pla i vidre armat.
Article 4. Residus que no tenen cabuda a la deixalleria

No s’acceptaran en aquestes instal·lacions residus industrials, sanitaris, ramaders,
radioactius, explosius, material pirotècnic, substàncies químiques auto-reactives o
reactives amb l’aire, matèria orgànica, vehicles en desús, residus de fibrociment, ni tot
allò que l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal i l’Ajuntament estimi no apte
per ser admès en aquesta instal·lació.
Article 5. De la recepció dels residus a la deixalleria
La deixalleria municipal acollirà residus municipals voluminosos, de recollida
selectiva, i de qualsevol residu especial generats a les llars, i de forma puntual als
comerços i a les petites indústries. La deixalleria no està encaminada ni deu la seva
aparició a donar sortida als residus industrials, ja que s’entén que les indústries han de
fer-se responsables de l’evacuació correcta i reglamentària dels residus que generen en
la seva activitat industrial.
Per tant, l’ús de la deixalleria serà gratuït per a tots els ciutadans que paguin taxa
de recollida d’escombraries fins a un determinat límit, fixat en les unitats habituals per a
cada residu en quantitat i temps, límit a partir del qual s’haurà de pagar el servei.
Article 6. Límits dels residus
També s’haurà de respectar un límit màxim d’admissió per a cada residu per tal de
no col·lapsar el servei de la deixalleria. Així, per tant, l’ús de la deixalleria està limitat
tant pel què fa a la seva utilització com a la seva gratuïtat.
Els límits fixats per a cada residu són següents:
Residus admesos a la
deixalleria
Andròmines/Voluminosos
Matalassos
Pneumàtics
Runa
Poda
Envasos comercials
Envasos
de
residus
especials
Vidre envàs
Vidre pla
Fustes
Fluorescents i productes
amb mercuri
Piles
botó,
alcalines,
acumuladors i altres
Pintures
Dissolvents

Límit quantitatiu gratuït
2 unitats /mes
2 unitats/any
2 unitats/any
0,5 Tn/mes
0,2 Tn/mes
0,1 Tn/mes
Que no superin els 25l/mes

Límit màxim admissible,
abonat el preu públic
6 unitats/mes
4 unitats/any
5 unitats/any
1 Tn/any
1 Tn/mes
0,3 Tn/mes
Que no superin els 300l/any

Sense límit
0,1 Tn/mes
0,2Tn/mes
Sense límit

Sense límit
0,3 Tn/mes
0,5Tn/mes
Sense límit

Sense límit

Sense límit

50litres/mes
25 litres/any

500 litres/mes
100 litres/mes

Electrodomèstics
RAEES
Tèxtils
Ferralla i metalls
Bateries
Esprais
Radiografies
Medicaments i cosmètics
Tòners
Filtres d’oli
Oli mineral
Oli vegetal
Paper/cartró

Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit
10 unitat/mes
Sense límit
Sense límit
2 tòners/mes
4 unit./any
Sense límit
Sense límit
Sense límit

Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit
Sense límit
50 unitats/mes
Sense límit
Sense límit
20 unitats/any
10 unitats/any
Sense límit
Sense límit
Sense límit

Restaran exclosos de la gratuïtat del servei i obligats al pagament de la taxa d’ús
de la deixalleria, sigui quina sigui la quantitat i la tipologia del residu abocat, aquells
ciutadans d’Albons que no paguin taxa de recollida d’escombraries per no disposar
d’aquest servei.
L’acceptació del residu és municipal i està dirigida únicament als ciutadans
d’Albons. No obstant, podran acceptar-se residus d’altres ciutadans i poblacions sempre
i quan existeixi un conveni per a aquesta fi entre l’ajuntament d’Albons i l’ajuntament
de la població implicada, havent de respectar els usuaris possibles d’altres poblacions, la
present ordenança.
Article 7. Limitació d’accés a la deixalleria
Serà autoritzat l’accés dels usuaris a la deixalleria dins de l’horari que a tal fi
s’estableixi, el qual constarà en el cartell de la porta d’accés a la deixalleria, reservant-se
l’Ajuntament d’Albons l’establiment de l’esmentat horari i les variacions puntuals del
mateix per raons de servei, personal o qualsevol altra que es consideri oportuna.
L’accés a la deixalleria per a desar-hi residus està limitat als vehicles, turismes,
furgonetes i petits camions.
L’accés a la deixalleria i, especialment, les operacions d’abocament dels residus
dins dels contenidors específics i les maniobres dels vehicles, es farà sota l’exclusiva
responsabilitat dels usuaris, quedant totalment alliberat l’Ajuntament d’Albons i els
encarregats de la deixalleria de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d’una
manipulació indeguda dels residus al ser transportats, traslladats o abocats pels usuaris,
o d’una maniobra indeguda d’un conductor d’un vehicle dins del recinte.
En tot cas, els usuaris han de respectar en tot moment les normes de conducta i les
indicacions de circulació dins de la deixalleria, així com procurar per la neteja i
integritat de les instal·lacions municipals.

Article 8. Destinació dels residus
Tots els residus seran recollits per empreses autoritzades per fer-ho, i tindran el
destí adequat per a cada tipus de residu, essent traslladats a plantes o abocadors que
compleixin la normativa i tinguin els segells i homologacions exigides per les lleis que
gravin la seva activitat industrial. Tot residu retirat de la deixalleria tindrà un
transportista i un destí que consti dins del catàleg o llista de gestors i tractadors
autoritzat de l’Agència de Residus de Catalunya.
Article 9. Del caràcter de servei públic
Pels usuaris del servei de deixalleria, aquest és un servei gratuït sempre i quan no
es superin les quantitats establertes en l’article 6 de la present Ordenança, a partir de les
quals es cobrarà en concepte del cost corresponent al transport i tractament de la fracció
de que es tracti, com a preu públic.
S’estableix un límit màxim admissible, donada la capacitat de gestió de la
instal·lació, i a partir del qual s’estima oportú que les activitats econòmiques
(comerços, oficines, petits tallers i serveis) faci la disposició a través del seu propi
gestor autoritzat.
Aquest límit màxim admissible resta alhora subjecte de les condicions diàries
d’ompliment de les instal·lacions, i per tant, l’Ajuntament d’Albons es reserva el dret
d’admissió dels usuaris comercials, quan per motiu de la capacitat d’emmagatzemament
i gestió, les instal·lacions no es puguin absorbir més residus.
Article 10. Videovigilància
El recinte de la deixalleria municipal disposarà de càmeres de vigilància, d’acord
amb la LO 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres.
L’objectiu de la videovigilància és protegir la deixalleria davant de possibles
actuacions que puguin perjudicar el seu normal funcionament, i servirà com a eina per a
imposar sancions en cas que es produeixi alguna infracció.
Article 11. De les infraccions
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 de residus. Les
infraccions poden ser qualificades de molt greus, greus i lleus.
Són infraccions molt greus
- Actituds de desobediència al personal de la deixalleria i clarament negligents,
que posin en risc la seguretat de les persones o de les instal·lacions.
- Lliurar residus especials de naturalesa diferent a la permesa, voluntàriament o
per desconeixement.
- Ometre informació en relació a les característiques dels residus especials
aportats.
- Lliurar dades errònies o insuficients de l’empresa que lliura els residus,
especialment quan el residu aportat són residus especials.
- Qualsevol engany pel que fa a la tipologia o quantitat de residu aportat.
- Barrejar residus especials de qualsevol naturalesa.
- Abandonar residus especials a les immediacions de la deixalleria.

- Qualsevol frau en el pagament dels preus públics corresponents.
- Faltar al respecte als usuaris o al personal de la deixalleria.
- Qualsevol frau en la utilització del servei.
- Utilitzar la deixalleria els usuaris comercials sense haver-se donat d’alta com a
tals, seguint el procediment establert.
Són infraccions greus
- Qualsevol irregularitat inadmissible en la utilització o realització del servei.
- Abandonar residus no especials a les immediacions de la deixalleria.
- Lliurar residus no especials, amb una separació selectiva deficient.
- Abandonar a la via pública algun objecte procedent de la reutilització permesa
en la pròpia deixalleria.
- 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.
Article 12. De les sancions
Les infraccions lleus se sancionaran amb multes fins a 600€.
Les infraccions greus se sancionaran amb multes fins a 3.000€.
Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes fins a 6.000€.
Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen tenint en compte
criteris objectius i subjectius, que poden ésser apreciats separadament o conjuntament.
Article 13. Responsabilitat infraccions
Per identificar els responsables de les infraccions pel mètode de videovigilància es
considerarà responsable a:
-La persona identificada com a tal.
-Si no es pot identificar la persona com a tal i es pot visualitzar el logotip de
l’empresa del vehicle utilitzat per transportar els residus, a l’empresa
-Si no es pot identificar la persona ni l’empresa però es pot visualitzar la matrícula
del vehicle, al titular del vehicle.
Disposició addicional
En allò no present en aquesta ordenança s’aplicarà el que preveu el Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de residus i altres normes que siguin aplicables
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.

