APROVAT

Exp.781/2020
REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LES DEIXALLERIES DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS
PREÀMBUL
I. En data 18 de febrer de 2005 (BOP Girona número 34) es va publicar l’anunci sobre
l’aprovació definitiva del reglament de funcionament dels serveis de deixalleria a la comarca
del Ripollès i el text íntegre del mencionat reglament.
El servei de recollida de residus municipals és una competència dels ajuntaments, segons
l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès van delegar al Consell Comarcal del Ripollès (en
endavant CCR), la competència de la recollida dels residus municipals i la gestió del
corresponent servei, a l’empara del que determina el precepte citat i l’article 25.1.c) del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya.

En definitiva, el Consell Comarcal del Ripollès té delegat el servei de deixalleria per part de tots
els municipis de la comarca del Ripollès.
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II. El concepte de deixalleria, com un element per a la gestió de residus municipals, està definit
al Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels Residus.
L'article 3 d’aquesta norma defineix la deixalleria com un “Centre de recepció i
emmagatzematge selectius de productes per a la seva reutilització i de residus municipals per
als seus tractaments posteriors: preparació per a la reutilització, valorització i disposició final".
L'article 52 d’aquest Decret legislatiu 1/2009 regula el servei de deixalleria i estableix que "els
municipis amb més de 5.000 habitants de dret, independentment o associadament i, si s'escau,
els consells comarcals i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
han d'establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes
necessàries per a la recollida dels residus explicitats en l'annex d’aquesta llei".
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En data 15 de maig de 2018, el Ple del Consell Comarcal va acceptar la delegació de les
competències relatives a la gestió dels residus municipals de la resta de municipis de la
comarca, excepte Ripoll. L’acceptació de la delegació de la competència en matèria de residus
adoptada per l’ajuntament de Ripoll, es va produir mitjançant acord del Ple comarcal de data
17 de juliol de 2018.
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El Ple del Consell Comarcal en sessió de data 21 de novembre de 2017 va acceptar la delegació
de les competències del servei de recollida i transport dels residus municipals, així com el servei
de deixalleria de l’ajuntament de Camprodon. El corresponent conveni es va subscriure en data
16 de febrer de 2018.

APROVAT

D’acord amb la norma tècnica sobre les deixalleries, n’hi ha de diferents tipus en funció de la
superfície de la deixalleria i el nombre d’habitants als quals dóna servei:

Bàsica

HABITANTS POTENCIALS PER
DEIXALLERIA
< 5.000 h.

Tipus A

5.000 - 10.000 h.

625 m2

Tipus B

10.000 - 70.000 h.

2.275 m2

Tipus C

> 70.000 h.

4.500 m2

Mòbil

a estudiar segons necessitats

Minideixalleries

a estudiar segons necessitats

DEIXALLERIA

SUPERFÍCIE
225 m2

En els darrers anys, arran de l’entrada en vigor de nova normativa europea i catalana, la gestió
dels residus ha viscut canvis importants en diversos àmbits com són la prevenció o el foment
del reciclatge i la reutilització.
D’una banda, l’entrada en vigor de la Directiva 2008/98/CE, sobre residus, va suposar
l’establiment de nous objectius i criteris per a la gestió d’aquests per al 2020. Concretament,
en recollida selectiva, l'objectiu fixat per la UE és que els estats reciclin el 50% del total dels
residus el 2020.
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Així doncs, en virtut dels principis de necessitat i eficàcia, el nou reglament es justifica per la
necessitat d’ajustar-se al nou marc normatiu i adaptar-se a les noves fites. La normativa
estableix una regulació de l’ús i funcionament del servei de deixalleries eficient, intentant
simplificar i fomentar la utilització del servei i racionalitzant la gestió dels recursos públics.
Alhora vol dotar de seguretat jurídica les relacions dels diferents intervinents en el servei de
deixalleria. En virtut del principi de transparència, el reglament possibilitarà l’accés senzill,
universal i actualitzat a la normativa en vigor.
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Aquest marc normatiu planteja a les administracions responsables de la recollida de residus
municipals noves fites i imposa la necessitat d’aplicar nous mecanismes i instruments que
donin resposta a les mateixes.
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De l’altra, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos a Catalunya 20132020
(PRECAT20), de la Generalitat de Catalunya estableix, entre els principals objectius de caràcter
quantitatiu, la reducció l’any 2020 d’un 15% de la generació de residus respecte l’existent l’any
2010.

APROVAT

ACRÒNIMS, ALTRES ABREVIACIONS I DEFINICIONS
Abocador: Vegeu Dipòsit controlat.
Accessibilitat: Característica de l'urbanisme, l'edificació, el transport o els mitjans de
comunicació que permet a qualsevol persona la seva utilització.
AEE: Tots els aparells que per funcionar degudament necessiten corrent elèctric o camps
electromagnètics, així com els aparells necessaris per generar, transmetre i mesurar aquests
corrents i camps, destinats a utilitzar-se amb una tensió nominal no superior a 1.000 volts en
corrent altern i 1.500 volts en corrent continu.
AEE USATS: Els AEE que, malgrat haver estat utilitzats, no han adquirit la condició de residu, ja
que el seu posseïdor no els rebutja o no té la intenció o l’obligació de rebutjar-los, i té previst
que se’ls doni un ús posterior.
ARC: Agència de Residus de Catalunya
CER: Catàleg europeu de residus.
Certificat de gestió de residus: document emès pels gestors autoritzats de residus de la
construcció i previst pel Decret 161/2001, de 12 de juny, en virtut del qual s’acredita la gestió
adient de la quantitat i tipologia de residus que han estat lliurats al gestor autoritzat. Aquest
document s’ha de lliurar al titular de la llicència d’obra.

Deixalleria: Centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per a la seva
reutilització i de residus municipals per als seus tractaments posteriors: preparació per a la
reutilització, valorització i disposició final (segons l’article 3 del Decret legislatiu 1/2009, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus).
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Desballestament: Desmuntatge d'un aparell, un moble, un vehicle, etc., per aprofitar-ne el que
pot ser útil.
Desmuntatge: Procés de desacoblament mecànic de peces o elements individuals d’un residu.
Aquesta separació de les diferents peces o components que formen un conjunt es fa
conservant l’estat original de la peça separada. La destinació de les peces o components
desmuntats és, en general, el reciclatge o la preparació per a la reutilització.
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Compactador: Màquina destinada a reduir el volum ocupat per un material, per mitjà d’exercirhi una pressió. La seva utilització és indicada per al paper i cartró i el plàstic.
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Codi de residu: Codi que identifica un residu d’acord amb una catalogació predeterminada.
Actualment, aquesta codificació es fa mitjançant codis de sis dígits d’acord amb la Llista
europea de residus.

APROVAT

Dipòsit controlat: Terreny impermeabilitzat on es dipositen les deixalles compactades, les
quals es cobreixen successivament amb capes de terra. Els lixiviats es recullen i es depuren, i
els gasos es gestionen amb aprofitament energètic o combustió.
Gestió de residus (D2008/98/CE): Recollida, transport, valorització i eliminació dels residus,
inclosa la vigilància d’aquestes operacions, així com el manteniment posterior al tancament
dels dipòsits controlats, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent.
Gestor autoritzat: Empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya per al
tractament d'un o més residus.
Gestor de residus: Tota persona física o jurídica que porti a terme operacions de valorització o
d’eliminació dels residus. Els establiments d’una mateixa empresa es registren com a gestors
independents.
LER: Llista europea de residus. Relació codificada de tipus de residus, ordenada en grups i
subgrups, en funció de les activitats productores o bé per altres criteris. Actualment, aquesta
llista és la definida a la Decisió de la Comissió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000 i les seves
modificacions posteriors.
Piles botó: Són piles petites, rodones i planes, molt utilitzades en rellotges i calculadores.
PINFRECAT20: Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals
2013-2020.

Posseïdor de residus (DL 1/2009): Productor de residus o persona física o jurídica que estigui
en possessió de residus i no tingui la condició de gestor de residus.
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PRECAT20: Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
20132020.
Preparació per a la reutilització (PxR): Operació de valorització consistent en la comprovació,
la neteja o la reparació, mitjançant la qual els productes o els components de productes que
s’han convertit en residus es preparen perquè puguin reutilitzar-se sense cap altra
transformació prèvia (segons la definició de la Directiva marc de residus 2008/98/CE, article
3).
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Pneumàtic fora d’ús (PFU): Pneumàtics que han arribat al final de la seva vida útil i que
esdevenen un residu.
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PLP: Pla local de prevenció.
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Prevenció (D2008/98/CE): Mesures adoptades abans que una substància, material o producte
s’hagi convertit en residu, per reduir:
a) la quantitat de residu, fins i tot mitjançant la reutilització dels productes o l’allargament de
la vida útil dels productes;
b) els impactes adversos sobre el medi ambient i la salut humana de la generació de residus,
o c) el contingut de substàncies nocives en materials i productes.
Preus Públics: Són quantitats dineràries percebudes per la prestació d’un servei públic, en el
cas de les deixalleries és per l’admissió de residus a la deixalleria.
Productor de residus (DL1/2009): 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.
PROGREMIC 2007-2012: Programa de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya (20072012).
RAEE (Residus d’aparells elèctrics i electrònics (D2012/19/UE): Aparells elèctrics i electrònics,
i els materials, els components, els consumibles i els subconjunts que els componen,
procedents tant de llars particulars com d'usos professionals, a partir del moment en què
passen a ser residus, d’acord amb la definició que consta a l’article 3, apartat 1, de la Directiva
2008/98/CE; aquest terme comprèn tots aquells components, subconjunts i consumibles que
formen part del producte en el moment en què es rebutja.

Recuperador: Empresa gestora de residus dedicada a la valorització de les substàncies
aprofitables.
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Residu: Qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es desprengui o tingui la
intenció o l’obligació de desprendre-se’n (segons la definició del Decret legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus).
Residus comercials: Residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a
l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta
ategoria, a l'efecte de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració
d'assimilables als municipals.
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Recollida selectiva: Separació i classificació dels residus per facilitar-ne la valorització o la
gestió correcta.
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Reciclatge: Qualsevol operació mitjançant la qual els materials de residus són transformats de
nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol
altra. Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització energètica, ni la
transformació en materials que s'hagin d'emprar com a combustible o per operacions de replè.

APROVAT

Residu inert: Són residus inerts tots aquells residus no perillosos que no experimenten
transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, que no són solubles ni
combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap altra manera, que no són
biodegradables i que no afecten negativament a altres matèries amb les quals entren en
contacte de forma que puguin contaminar el medi ambient o perjudicar la salut humana. Els
lixiviats que generin, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat que
puguin generar, han de ser insignificants i, en particular, no han de suposar un risc per la
qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Residus municipals: Residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els
serveis i, també, els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa
o composició es poden assimilar als que es produeixen en els llocs o les activitats que s'han
esmentat.
Residus municipals especials: Residus municipals que no es poden gestionar com a residus
municipals ordinaris, sinó que requereixen un tractament especial per evitar efectes
perjudicials en el medi ambient o en la salut de les persones, com ara pintures, coles,
medicaments, cosmètics, olis lubricants, bateries de cotxe, piles, etc.

Reutilització (R): Operació mitjançant la qual els productes o els components de productes que
no siguin residus s’utilitzen de nou amb el mateix ús per al qual van ser concebuts (segons la
definició de la Directiva marc de residus 2008/98/CE, article 3).
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Roll-packers: Màquina destinada a reduir el volum d'un material. Consisteix en un braç mòbil
amb un rodet que s'enfonsa als contenidors de residus. A les deixalleries és especialment
adequat per als residus voluminosos i la poda.
SIG (Sistema Integrat de Gestió de residus): Model de gestió de residus en què les empreses
responsables de posar al mercat els productes han de pagar un import a una societat gestora
constituïda pels propis fabricants del producte/residu específic, per tal de gestionar per sí
ateixes la gestió d’aquests productes/residus amb la finalitat d’assegurar el compliment dels
objectius de reciclatge i valorització segons la normativa vigent.
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Residu municipal voluminós (RVOL): Residu de dimensions considerables que, per la seva
grandària, distorsiona la gestió ordinària dels residus municipals (segons la definició del
PRECAT20), no es pot posar als contenidors del carrer i és difícil de transportar fins a la
deixalleria. Aquest fet fa que sovint s’hagi de realitzar una recollida segregada d’aquest gran
grup que engloba residus com per exemple matalassos, catifes, mobles, trastos vells i
electrodomèstics de grans dimensions.
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Residus municipals especials en petites quantitats (REPQ): Residus municipals especials que
es generen en petites quantitats, de manera dispersa pel territori a les llars i en múltiples
activitats productives.
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Sistema integrat de gestió de residus de RAEE: Sistema integrat de gestió de residus aplicat
als residus d’aparells elèctrics i electrònics.
SCRAP (Sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada): Són entitats sense ànim de lucre
formades pels productors d’aparells elèctrics i electrònics que s’associen per donar
compliment a la responsabilitat ampliada del productor de RAEE. Els SCRAP han de ser
autoritzats per la Comunitat Autònoma on tinguin la seva seu social i poden desenvolupar la
seva activitat per tot el territori espanyol.
Taxa: Tribut que poden establir les administracions per la utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini públic, la prestació de serveis públics o la realització d'activitats.
Transportista autoritzat: Empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya per al
transport d'un o més residus fins al gestor autoritzat. Des d’un punt de vista jurídic i mentre
realitza el transport dels residus, aquest agent es considerarà posseïdor.
Triatge: Classificació selecció i/o condicionament de residus que no han estat separats en el
mateix lloc on s’han generat, que té per objecte facilitar-ne la valorització posterior.
Trituradora: Màquina que redueix el volum ocupat per un material per mitjà de la seva
conversió en unitats més petites. A les deixalleries és molt indicada per a la poda.

Valorització material (DL 1/2009): Qualsevol procediment, inclòs el reciclatge, que permet
l’aprofitament dels recursos continguts en els residus, exclosa la utilització dels residus com a
font d’energia.
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Xapatge: Classificació dels metalls on s'inclouen tots els tipus de ferralla de menys qualitat,
ferro tou, aliatges de diferents metalls, etc.
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Valorització: Qualsevol operació el resultat principal de la qual sigui que el residu serveixi a una
finalitat útil al substituir a d'altres materials que d'una altra manera s'haurien emprat per a
complir una funció particular, o que el residu sigui preparat per a complir aquesta funció, a la
instal·lació o en l'economia en general. En tot cas, es considera valorització qualsevol dels
processos enumerats a l’annex II.B de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE.
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UE: Unió Europea

APROVAT

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. OBJECTE.
Establir les condicions generals de gestió, explotació i funcionament de les instal·lacions
definides en aquest Reglament, per tal d'aconseguir el seu correcte funcionament com a centre
receptor de residus municipals especials i valoritzables.
Els objectius fonamentals a assolir per les deixalleries són:
•
•
•

•
•

Fomentar la sostenibilitat i el reciclatge a la població usuària.
Acceptar de manera selectiva els diferents residus municipals, per tal de permetre la
seva valorització o, en cas que aquesta no sigui possible, la seva correcta gestió.
Col·laborar en la supressió dels abocaments incontrolats de residus municipals
permetent l'aportació de material de difícil gestió per als usuaris (runes, voluminosos,
residus especials,...).
Educar i sensibilitzar la població en la reducció de la producció de residus i incentivarne
el correcte lliurament.
Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització.

Article 2. ÀMBIT TERRITORIAL

El servei de deixalleria, tot i no ser obligatori als municipis de menys de cinc mil habitants, es
prestarà a tots els municipis de la comarca del Ripollès, a través de les deixalleries que es
detallen en l’article següent.

El servei de deixalleria inclou la recepció dels residus transportats pels particulars, petit comerç
i petits industrials; l’emmagatzematge; les operacions de gestió i funcionament de les
instal·lacions; el transport del rebuig fins a la seva disposició i la gestió dels subproductes.
La comarca del Ripollès disposa de 3 deixalleries fixes comarcals, una de mòbil i 10
minideixalleries.
-

Les deixalleries de la comarca són:
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o

La deixalleria comarcal tipus B, ubicada a Ripoll, al C. Domènec
Casimira, 5 – Polígon industrial Els Pintors – Ripoll (17.500) o La
deixalleria tipus A, ubicada a Camprodon, a la Ctra. C-38, km 12,30 –
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Article 3. ABAST DEL SERVEI
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Aquest reglament és d’aplicació a tota la comarca del Ripollès.

APROVAT

Camprodon (17.867) o La deixalleria tipus A, ubicada a Sant Joan de les
Abadesses, al Polígon Industrial de Cal Gat – Sant Joan de les Abadesses
(17.860)
-

La deixalleria mòbil donarà servei als Ajuntaments que ho sol·licitin.

-

Les 10 minideixalleries estan instal·lades als municipis següents:
o
o

1 a Campdevànol o 1 a Camprodon o 1 a Llanars o 1 a Queralbs o 1 a
Ribes de Freser o 3 a Ripoll o 1 a Sant Joan de les Abadesses
1 a Sant Pau de Segúries

Article 4. RESIDUS ADMISSIBLES A LES DEIXALLERIES
4.1. En la gestió de les deixalleries de la comarca del Ripollès s'han d'acceptar alguns dels
residus municipals classificats en el grup 20 del Catàleg europeu de residus (CER).
Concretament els usuaris hi poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus
municipals per als quals no es disposa d’un sistema de recollida domiciliària o d’uns
contenidors específics al carrer.
Així doncs, a les deixalleries s’hi poden portar:
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Residus municipals ordinaris
Paper i cartró
Vidre
Envasos lleugers
Plàstics
Ferralla i metalls
Tèxtils
Olis vegetals usats Vidre pla
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Pneumàtics
Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
Bateries
Dissolvents
Pintures i vernissos
Piles
Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
Olis minerals usats
Altres residus especials en petita quantitat (REPQ)

Consell Comarcal del Ripollès - .Normativa (TD01_5)

Residus municipals especials

APROVAT

Residus municipals voluminosos
Mobles i altres
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)
Altres residus municipals
Fustes
Restes de poda o jardineria
Runes i restes de la construcció d'obres menors
4.2. A les minideixalleries s’hi gestionen els residus següents:


Residus municipals especials
Bombetes halògenes i incandescents
Bombetes baix consum i LED
Bateries i acumuladors
Piles
CD
Petits aparells electrònics i elèctrics
CAR cartutxos d’impressora

4.3. A la deixalleria mòbil s’hi han d’admetre com a mínim els residus següents:

Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
Bateries
Dissolvents
Pintures i vernissos
Piles
Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
Olis minerals usats
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Residus municipals ordinaris
Paper i cartró
Vidre
Envasos lleugers
Plàstics
Ferralla i metalls
Tèxtils
Olis vegetals usats
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Residus municipals especials
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APROVAT



Residus municipals voluminosos
Petits mobles i altres
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses Ferralla
electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells
electrònics...)

4.4. Les deixalleries poden admetre alguns dels residus generats al mercat setmanal que
estiguin inclosos en la llista de residus admesos, com poden ser: caixes de fusta de fruita i caixes
de plàstic de fruita (residus que es poden valoritzar i no es gestionen a la planta de
transferència comarcal)
El sistema de trasllat d’aquests residus, des del mercat a la deixalleria, dependrà del sistema
implantat per l’ajuntament: a càrrec dels mateixos marxants, a càrrec de la brigada municipal
o l’empresa de recollida rebuig o neteja viària...

Consell Comarcal del Ripollès - .Normativa (TD01_5)
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o Materials barrejats o Material sense classificar o que no permeti una
identificació directa.
o Matèria orgànica
o Residus explosius i derivats de les armes de foc
o Bengales de salvament o Residus radioactius
o Residus generats en activitats mineres o extractives
o Deixalles o femtes produïdes en escorxadors, laboratoris, casernes, parcs
urbans o d’altres establiments similars
o Residus sanitaris. Restes anatòmiques o infeccioses procedents d’hospitals,
clíniques, consultes mèdiques, farmàcies, laboratoris o veterinaris.
o Residus industrials i/o especials en grans quantitats o provinents del procés
productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per
l'Agència de Residus de Catalunya
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4.5. En canvi, les deixalleries no han d'acceptar els residus següents:

APROVAT

Article 5. HORARI DEL SERVEI
5.1. Les hores mínimes d’obertura de les deixalleries al públic variarà segons el tipus de
deixalleria:

DEIXALLERIA

HORES OBERTURA

TIPUS B: Ripoll

40 hores/setmana

TIPUS A: Camprodon

20 hores/setmana

TIPUS A: Sant Joan de les
Abadesses

30 hores/setmana

DEIXALLERIA MÒBIL

4 hores/setmana

Concretament l’horari de les deixalleries és el següent:
DEIXALLERIA DE RIPOLL
De dilluns a divendres: de 9:30 a 13:00 i de 15:00 a 18:15
Els dissabtes: de 9:30 a 14:00
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DEIXALLERIA MÒBIL
4 hores setmanals, a determinar amb l’Ajuntament que sol·liciti el servei, el dia de la setmana
i les hores.
5.2. El CCR podrà modificar l’horari d’atenció al públic quan ho cregui convenient i ho haurà de
notificar de manera expressa a l’empresa que presti el servei. Davant de qualsevol canvi dels
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DEIXALLERIA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Dilluns: de 10:00 a 14:00
Dimarts: de 16:00 a 20:00
Dimecres: de 10:00 a 14:00
Dijous: 16:00 a 20:00
Divendres: de 10:00 a 14:00
Dissabtes: de 10:00 a 14:00
Diumenges: de 10:00 a 14:00

Consell Comarcal del Ripollès - .Normativa (TD01_5)

DEIXALLERIA DE CAMPRODON
Dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge: de 10:00 a 14:00

APROVAT

horaris d’atenció al públic, el contractista haurà de modificar i/o canviar el cartell de l’entrada
de les deixalleries, on hi consta la informació de l’horari de les deixalleries.
En cas que la modificació dels horaris d’atenció al públic sigui proposada per l’empresa que
gestiona el servei de deixalleries, es requerirà l’autorització prèvia expressa del CCR. Qualsevol
canvi que es vulgui fer en el cartell s’haurà de comunicar prèviament al CCR, que l’haurà
d’aprovar. És recomanable que la instal·lació estigui oberta el cap de setmana, com a mínim el
dissabte. Totes les deixalleries de la comarca donen servei els dissabtes.
En tot cas, s’haurà de fer publicitat de qualsevol canvi dels horaris per al general coneixement
de la població.
5.3. A banda de l’horari d’atenció al públic definit, el contractista haurà de preveure, si s’escau,
un temps de treball a porta tancada per a les tasques de neteja, ordre, manipulació,
enregistrament de les dades estadístiques, retirada dels materials, tasques administratives,
etc.

CAPÍTOL 2. USUARIS DEL SERVEI
Article 6. USUARIS
6.1. El servei de deixalleria es presta per a particulars, comerços, oficines i serveis i,
excepcionalment, a petits tallers i activitats econòmiques.

o
USUARIS PARTICULARS
S’entén com usuari particular cadascuna de les persones que habiten, en primera o segona
residència, en un habitatge dels municipis de la comarca del Ripollès i que està subjecte a la
taxa de residus.
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o
USUARIS COMERCIALS O INDUSTRIALS
S’entén com usuari comercial o industrial, qualsevol empresa o empresari individual, que
disposi de la corresponent llicència o comunicació ambiental o d’activitat, amb domicili social
de l’activitat a qualsevol del municipis de la comarca del Ripollès.
Els materials admesos dels usuaris comercials o industrials han d’estar generats en el municipis
de la comarca i ser residus municipals. Per això, en el cas de titulars d’activitats que tinguin el
domicili social fora de la comarca, caldrà justificar que el residu ha estat produït en els
municipis objecte del servei de la deixalleria.
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Els usuaris es poden classificar en tres classes:
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Per poder ser usuari del servei de deixalleria és imprescindible estar donat d’alta al Padró
municipal de la taxa per escombraries de qualsevol dels municipis de la comarca.

APROVAT

o
USUARIS MUNICIPALS
S’entén com usuari municipal, tot el personal de l’Ajuntament, que no depèn de cap empresa
adjudicatària. Aquests usuaris únicament podran portar a les deixalleries els residus municipals
que recullin a la via pública, però que s’haurien d’haver recollit en una recollida de voluminosos
i que els ciutadans, incívicament, han deixat a la via pública en dies i/o hores que no pertoca
realitzar el servei de recollida de voluminosos.
6.2. Els ciutadans particulars poden utilitzar tant la deixalleria fixa com la mòbil. Els comerciants
i petits industrials només podran utilitzar les deixalleries fixes.

CAPÍTOL 3. PREUS PÚBLICS

Article 7. COBRAMENT DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA
7.1. Els usuaris hauran de pagar a l’explotador del servei el preu públic que correspongui per a
a correcta gestió dels residus, en el moment de lliurar els residus admissibles a la deixalleria.
L’explotador ha d’introduir a la base de dades de gestió de les deixalleries, l’entrada dels
residus que es produeixin.

Els ingressos obtinguts de l’aplicació dels preus públics a les deixalleries s’abonaran als
ajuntaments de la comarca, en el moment de fer la liquidació anual del servei.
7.2. Els preus públics d’entrada a les deixalleries són els següents:

PROPOSTA PREU
PÚBLIC

Unitats

REPQ (Àcids)

605,00

€/tona

REPQ (Aerosols)

990,00

€/tona

REPQ (Fibrociment)

467,50

€/tona

REPQ (Bases)

605,00

€/tona

0,00

€/tona

577,50

€/tona
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RESIDUS

REPQ (Bateries de Plom)
REPQ (Cosmètics)
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L’article 5 de l’Ordenança del preu públic per a la utilització de les deixalleries, estableix que
l’explotador del servei cobrarà el preu públic i trimestralment abonarà al CCR els imports
recaptats. Aquesta Ordenança va ser aprovada pel Consell de Govern, en data 18 de febrer de
2020 (BOP Girona número 44, de 3 de març de 2020).
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Únicament tindran preu públic, els residus la gestió dels quals vagi associada a un cost.

APROVAT

€/tona

REPQ (Dissolvent halogenat)

1457,50

€/tona

REPQ ( Diss. No halogenat)

467,50

€/tona

REPQ (Envasos buits)

341,00

€/tona

REPQ ( Extintors)

567,60

€/tona

REPQ (Fibra de vidre)

545,60

€/tona

REPQ (Filtres d'oli)

269,50

€/tona

REPQ (Fitosanitaris)

3751,00

€/tona

REPQ (Gasos)

682,00

€/tona

REPQ (Medicaments)

709,50

€/tona

REPQ (DVDs, CDs...)

423,50

€/tona

REPQ (Radiografies)

0,00

€/tona

REPQ (Reactius de
laboratori)

4125,00

€/tona

REPQ ( Sòlids i pastosos)

522,50

€/tona

REPQ (Tòners)

319,00

€/tona

OLIS MINERALS

0,4

€/litre

66,00

€/tona

PNEUMÀTICS camió

380

€/tona

PNEUMÀTICS
turisme/bicicleta

170

€/tona

VOLUMINÓS

132

€/tona

MATALASSOS

10

€/tona

FUSTES TRACTADES

22

€/tona

RUNA

6

€/tona

132

€/tona

PODA

PLÀSTICS I POREXPAN

7.3. L’admissió de residus a la deixalleria està subjecta a les quantitats màximes que es detallen
en el quadre següent, que s’estableixen per períodes determinats o per cada aportació. Pels
que no s’estableix límit, es considera que el límit està determinat per la capacitat de recepció
de la deixalleria en cada moment.
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1.

Els residus procedents de particulars o domèstics que s’aportin a la deixalleria estaran
exempts de pagament, sempre que sigui una aportació puntual i no superi els límits que
es detallen en el quadre següent:

______________________________________________________________
Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat
- 15 -

Codi per a validació :Z8XKJ-BK5MU-00O8H
Verificació :https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=
Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 15/44.

4345,00
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REPQ (Comburents)

APROVAT

LÍMITS DE CADA
APORTACIÓ
SENSE COST

RESIDUS

Particulars
REPQ (Àcids)

2 kg

REPQ (Aerosols)

5 kg

REPQ (Bases)

2 kg

REPQ (Bateries de Plom)

30 kg

REPQ (Cosmètics)

5 kg

REPQ (Comburents)

2 kg

REPQ (Dissolvent halogenat)

5 kg

REPQ ( Diss. No halogenat)

5 kg

REPQ (Envasos buits)

2 kg

REPQ ( Extintors)

2 ut

REPQ (Fibra de vidre)

5 kg

EPQ (Filtres d'oli)

5 kg

REPQ (Fitosanitaris)

5 kg

REPQ (Gasos)

2 ut

REPQ (Medicaments)

5 kg

REPQ (DVDs, CDs...)

20 kg

REPQ (Radiografies)

5 kg

REPQ (Reactius de laboratori)

2 kg

REPQ ( Sòlids i pastosos)

20 kg

REPQ (Tòners)

5 kg

OLIS MINERALS

5 kg
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PODA

500 kg

PNEUMÀTICS turisme

4 ut/any

PNEUMÀTICS bicicleta

4 ut/any

VOLUMINÓS

500 kg

MATALASSOS

4 UT/ANY

FUSTES TRACTADES

500 kg

RUNA

250 kg

PLÀSTICS I POREXPAN

25 g
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No admès

Consell Comarcal del Ripollès - .Normativa (TD01_5)

REPQ (Fibrociment)

APROVAT

Si els usuaris particulars superen aquestes quantitats, se’ls aplicarà el mateix preu que als
usuaris d’activitats econòmiques.

Els residus procedents d’activitats econòmiques que es poden portar a les deixalleries
estan subjectes a limitació d’aportació:

Comerciants i petits
industrials

Comerciants i petits
industrials

REPQ (Àcids)

10 kg

REPQ (Aerosols)

10 kg

REPQ (Fibrociment)

No admès

REPQ (Bases)

10 kg

REPQ (Bateries de Plom)

30 kg

REPQ (Cosmètics)

20 kg

REPQ (Comburents)

10 kg

REPQ (Dissolvent halogenat)

20 kg

REPQ ( Diss. No halogenat)

20 kg

REPQ (Envasos buits)

10 kg

REPQ ( Extintors)

4 ut

REPQ (Fibra de vidre)

20 kg

REPQ (Filtres d'oli)

10 kg

REPQ (Fitosanitaris)

10 kg

REPQ (Gasos)

4 ut

REPQ (Medicaments)

10 kg

REPQ (DVDs, CDs...)

200 kg

REPQ (Radiografies)

10 kg

REPQ (Reactius de
laboratori)
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LÍMITS D'ENTRADA
MENSUALS

REPQ ( Sòlids i pastosos)

10 kg
600 kg

REPQ (Tòners)

10 kg

PNEUMÀTICS camió

No admès

PNEUMÀTICS turisme

No admès

PNEUMÀTICS bicicleta

2000 kg

No admès

50 kg
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RESIDUS

LÍMITS D'ENTRADA
ANUALS
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2.

APROVAT

7.4. La relació de residus admesos i les quantitats màximes permeses podran variar d’acord
amb els mitjans, les condicions de gestió, les demandes i les necessitats de servei. Els preus
també es revisaran periòdicament per adaptar-los a les tarifes vigents dels recuperadors
autoritzats o plantes de tractament.
7.5. El Consell Comarcal podrà autoritzar de manera puntual el dipòsit de quantitats superiors
al límit màxim establert, mitjançant el pagament dels preus públics corresponents, atenent a
peticions formals concretes i sempre que no es perjudiqui el bon funcionament de les
instal·lacions, ni s’augmentin els costos de gestió.

CAPÍTOL 4. EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
Article 8. FORMES DE GESTIÓ DEL SERVEI
Per a l'exercici de les competències regulades en aquest Reglament i el desenvolupament dels
serveis que aquest els encomana, el Consell Comarcal del Ripollès pot adoptar qualsevol de les
formes de gestió, directes o indirectes, establertes per la llei.
Si els serveis es gestionen mitjançant una societat mercantil o alguna altra forma de gestió
indirecta, la prestació dels serveis, a més d'aquest Reglament, es regirà pels respectius plecs i
pel contracte administratiu corresponent i d'acord amb la legislació sectorial aplicable.
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Els objectes de valor que l’explotador del servei pogués trobar han de ser lliurats al Consell
Comarcal. Els residus no poden ser lliurats a tercers diferents de transportistes o gestors de
residus degudament autoritzats segons normativa i convenis vigents, als qui s'ha contractat o
encarregat la retirada de residus, per tal de garantir el seu correcte tractament. La sol·licitud
de reutilització de residus per part d'un tercer haurà de ser degudament motivada i sense afany
de lucre, i serà el Consell qui autoritzarà o denegarà la petició.
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Els residus recollits i/o dipositats a les deixalleries són propietat del Consell Comarcal.
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Article 9. PROPIETAT DELS RESIDUS

APROVAT

Article 10. OBLIGACIONS DE L’EXPLOTADOR

o
o
o
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o

o
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o
o

Obrir i tancar la deixalleria en les hores previstes en l’article 5 o en les que el Consell
Comarcal acordi.
Rebre els residus transportats pels particulars que compleixin les característiques i
limitacions preestablertes per la legislació aplicable i en l’article 4.
L’atenció i informació al públic sobre el funcionament de la instal·lació.
Impedir el dipòsit de materials no admesos o en quantitats superiors a les màximes
admissibles.
Classificar els residus dipositats i controlar la seva disposició, evacuació i recollida pel
gestor autoritzat.
Tots els voluminosos recollits a la comarca amb el servei de recollida de voluminosos
es porten a la deixalleria de Ripoll. En aquesta es separen els residus, de manera que
es valoritzin al màxim els residus recollits.
Feta la selecció dels residus, el contractista tindrà l’obligació de garantir de manera
correcta el seu emmagatzematge, amb especial atenció als residus especials, dins de
contenidors adequats i sota cobert.
A l’abocador d’Orís, com a màxim, es gestionarà un 25 % dels residus (no valoritzats i
no recuperats) recollits amb el servei de recollida de voluminosos, els residus que es
gestionen a les deixalleries fixes, a les minideixalleries i a les deixalleries mòbils.
L’empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles, maquinària i estris necessaris per a
prestar el servei de manera eficient, continuada i sense interrupcions. La maquinària
podrà ser propietat de l’adjudicatari o de lloguer.
Conservació i manteniment de les instal·lacions i els seus equipaments.
Mantenir el centre i el seu entorn immediat, en les màximes condicions de neteja.
Manteniment de la zona enjardinada.
Controlar el flux de materials i l'estoc de materials emmagatzemats. o Rebre i
reexpedir els materials segregats.
Reconduir en circuits de reutilització tots aquells residus que així ho permetin.
Preparar per al reciclatge tots aquells residus i els seus components, mitjançant
processos de desballestament, trituració o compactació.
Adoptar les normes de seguretat adequades per al funcionament de les instal·lacions i
la manipulació de materials, així com totes aquelles altres mesures necessàries per a
la prevenció de sinistres o accidents.
Portar un registre d'entrades i sortides de cada tipus de residus, segons el seu destí
final, amb les formalitats i requisits que fixi el Consell Comarcal.
S’hauran de quantificar i registrar les unitats, quilos i tipus de productes reutilitzats per
poder establir indicadors i fer un seguiment del servei.
Contractar una assegurança de responsabilitat civil suficient que cobreixi els riscos de
danys materials i personals que puguin produir-se en cas d'accidents resultants de la
gestió i de les activitats pròpies de la deixalleria.
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Són funcions pròpies de l'explotador de la instal·lació en qualsevol cas, les especificades en el
plec de clàusules del contracte i les següents:

APROVAT

o

o
o

Dur a terme un control continuat de la instal·lació i vetllar perquè aquesta compleixi
les prescripcions tècniques de disseny i funcionament que estableixi l’Agència de
Residus de Catalunya.
Coordinar la vigilància i seguretat del recinte.
L’empresa explotadora del servei de deixalleria, en execució del corresponent
contracte, tractarà dades de caràcter personal, a nivell informàtic i/o en paper, per
compte del CCR. En conseqüència, l’explotador del servei estarà obligat a complir el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD),
així com altres disposicions que, en matèria de protecció de dades, resultin aplicables
durant la vigència de la relació contractual. El CCR ostentarà en tot cas la condició de
Responsable de Tractament i el contractista o adjudicatari ostentarà la condició
d'Encarregat del Tractament.

•

Les deixalleries han de disposar d’una persona responsable durant les hores
d’obertura, particularment quan s’acceptin residus especials.

•

La persona responsable durà a terme un control continuat de la instal·lació, mantindrà
un registre diari i informarà de les incidències que observi.

•

Es recomana que tant la persona responsable com els operaris de la deixalleria tinguin
coneixements sobre la gestió dels residus i el seu cicle, a la vegada que donin un bon
tracte al públic i subministrin informació ambiental.

•

•
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•

Els usuaris de la deixalleria han d’estar donats d’alta en el Padró municipal de la taxa
per escombraries de qualsevol dels municipis de la comarca, per poder dipositar a les
deixalleries els residus que generin de tipus domèstic o comercials assimilables a
domèstics, en els termes que estableix aquest Reglament.
Els usuaris de les deixalleries s’identificaran a l’entrada de la instal·lació per a la seva
anotació al registre corresponent amb les seves dades personals imprescindibles i les
de la matrícula del vehicle que contingui els residus i facilitaran la informació relativa
al tipus i quantitat de residus aportats; així com, en els casos en què procedeixi, les
autoritzacions en relació als residus que es pretén lliurar.
Els usuaris estan obligats a seguir les indicacions del responsable del centre de com i
on emplaçar els residus que els siguin admesos, a mantenir les normes de
funcionament i seguretat del centre, a respectar les normes i indicacions de circulació
dins de la deixalleria i a tenir cura dels elements de la instal·lació.
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Article 12. OBLIGACIONS DELS USUARIS
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Article 11. RESPONSABLE DE LA DEIXALLERIA

APROVAT

•

•

•
•

L’accés a la deixalleria i les operacions d’abocament dels residus dins dels contenidors
específics, així com les maniobres dels vehicles, es faran sota l’exclusiva responsabilitat
dels usuaris, quedant el CCR totalment alliberat de qualsevol responsabilitat que es
pogués derivar d’una manipulació indeguda dels residus en ser traslladats i abocats
pels usuaris, d’una maniobra indeguda del conductor del vehicle, etc.
La circulació de vehicles dins la deixalleria queda restringida a les operacions
estrictament necessàries i ha de fer-se seguint les indicacions del responsable de la
planta i a baixa velocitat.
La utilització del servei de deixalleria per part dels usuaris autoritzats estarà sotmesa
al pagament dels preus públics que estableixi el Consell.
Per l’entrada o dipòsit dels residus de la construcció generats per l’execució d’obres,
els usuaris hauran d’acreditar que han presentat a l’ajuntament que correspongui bé
la comunicació d’obres menors -document amb el Registre d’entrada-, o bé, la llicència
atorgada per l’ajuntament, juntament amb el resguard de la liquidació de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres. L’entrada de residus de la construcció que
no estigui associada a cap comunicació registrada o llicència d’obres estarà prohibida.

•

Mitjançant les campanyes de comunicació i sensibilització s’establiran les
recomanacions que hauran d’adoptar els usuaris/es que utilitzin la deixalleria, ja sigui
fixa o mòbil. Es preveuran els sistemes d’informació adients perquè la ciutadania tingui
el coneixement adient de la deixalleria i el seu funcionament.

•

Es facilitarà que els centres d’ensenyament de la comarca puguin fer activitats
d’educació ambiental i visitar les deixalleries de la comarca prèvia sol·licitud al Consell
Comarcal.

•

L’explotador del servei de la deixalleria garantirà la gestió dels residus d’acord amb la
legislació vigent.

•

La modalitat i naturalesa de les aportacions ha de ser supervisada amb mitjans
proporcionals als riscs i la mida de la instal·lació.

•

Periòdicament el CCR farà un control de l’estat de les instal·lacions, així com dels
elements que la conformen.

•

Els residus recollits han de ser periòdicament evacuats cap a gestors de residus
autoritzats.

•

El control de la deixalleria no s’ha de limitar només a la deixalleria mateixa i el seu espai
físic, sinó que cal avaluar tota la gestió en conjunt i, especialment, la destinació final
dels residus, impulsant les operacions de valorització per sobre de les de disposició.

•

Es controlarà l’ús correcte de l’energia i s’evitarà fer-ne un consum injustificat.
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Article 14. CONTROL DE L’EXPLOTACIÓ
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Article 13. SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

APROVAT

Article 15. GESTIÓ FINAL DELS RESIDUS
•

•

L’explotador del servei s’haurà d’assegurar que els gestors finals estiguin autoritzats i
compleixin tota la normativa vigent en temes ambientals; a més, caldrà prioritzar la
valorització dels residus per sobre de la disposició.
A l’abocador d’Orís com a màxim s’hi gestionarà un 25 % dels residus (no valoritzats i
no recuperats) recollits amb el servei de recollida de voluminosos, els residus que es
gestionen a les deixalleries fixes, a les minideixalleries i a les deixalleries mòbils.

•

Per garantir un funcionament àgil i eficaç de la deixalleria és molt important una bona
informació a l’usuari, ja que majoritàriament ha de ser aquest el que dipositi cada
material en el seu contenidor.

•

La presència de l’encarregat en horari d’obertura al públic ha de garantir que qualsevol
dubte que tingui l’usuari pugui ser atès ràpidament. En aquest sentit, l’encarregat
informarà l’usuari a l’entrada de la deixalleria del funcionament general, del circuit a
seguir dins del recinte, de quins materials pot dipositar directament i de quins han de
ser lliurats a l’encarregat, i de qualsevol altra consulta que pugui sorgir.

•

Cada deixalleria disposarà d’una bústia de suggeriments i d’un llibre de reclamacions,
que haurà d’estar a disposició de l’usuari.

•

S’haurà de demanar a la persona que lliura els materials si permet o autoritza la seva
reutilització. Els RAEE no es podran reutilitzar.

•

Les deixalleries estan donades d’alta al Registre de persones productores de residus
així com al registre general de gestors de Catalunya. Concretament els codis de
productors són els següents:
DEIXALLERIA RIPOLL
DEIXALLERIA CAMPRODON
DEIXALLERIA SANT JOAN
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•

P-49447.1
P-49447.3
P-49447.7

L’explotador del servei haurà de disposar d’un registre diari dels aspectes que
s’enumeren tot seguit:
o Entrada d’usuaris, on consti l’hora de la visita, tipologia de l’usuari (particular,
comerç, petita indústria, ...), municipi de procedència i matrícula del vehicle. o
Entrada de residus, tipus de materials aportats.
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Article 17. REGISTRES
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Article 16. INFORMACIÓ A L’USUARI

APROVAT

o

Sortides de residus: tipus codificats amb LER, pes, destí, data de retirada i
documentació de gestió associada.
o Incidents i reclamacions.
o Documentació relativa als trasllats.
Aquest registre s’haurà de trametre anualment a l’Agència de Residus de Catalunya a
través del sistema informàtic i models que aquesta determini.
•

Per portar el registre d’aquestes dades cal elaborar dos tipus de registres:
o Una fitxa o albarà d’entrada, a complimentar per l’encarregat de la deixalleria,
per cada usuari que faci ús del servei, que recollirà informació sobre els usuaris
i els materials aportats.
o Un llibre de registre de sortides de material, que l’encarregat haurà de
complimentar per cada sortida de material. La informació recollida haurà de
permetre fer un seguiment de la gestió dels materials recollits a la deixalleria.

•

Amb les dades obtingudes per mitjà d’aquests documents s’elaborarà una base de
dades i un informe mensual que permeti seguir l’evolució de la gestió de la deixalleria
i, si s’escau, efectuar les modificacions oportunes en el seu funcionament. Aquest
informe inclourà el recollit a la bústia de suggeriments i al llibre de reclamacions.

•

S’utilitzarà un programa informàtic de gestió i control de la deixalleria que permeti el
control i la gestió de les aportacions dels residus, la seva procedència, quantificació i
traçabilitat, etc., en un futur es preveu la utilització de targetes o carnets pels usuaris
per agilitzar el registre d’informació.

Els residus han de ser dipositats directament pels usuaris/es seguint les indicacions del
personal de la deixalleria. El dipòsit s’ha d’efectuar de manera selectiva als contenidors
específics de cada categoria de residus, llevat d’aquells residus que hagi de manipular
directament el personal de la deixalleria, com és el cas del residus especials en petites
quantitats i la recollida d’olis minerals i vegetals. Sota cap circumstància els residus
seran dipositats directament sobre el sòl.

•

Cal considerar les puntes d’assistència a la deixalleria i buidar amb anterioritat els
contenidors que puguin emplenar-se.

•

A continuació es detallen els tipus de contenidors de què disposaran les deixalleries de
la comarca:
o A la deixalleria de Ripoll:
 1 compactador de 30 m3 per al paper-cartró
 1 compactador de 30 m3 per caixes de plàstic
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Article 18. CONTENIDORS

APROVAT












8 caixes de 30m3 aproximadament, per als residus següents o altres
segons convingui: fusta no tractada, pneumàtics, poda, vidre pla, runa,
ferralla, voluminós, fusta tractada.
3 caixes de 30m3 aproximadament, de suport per fer canvis a les
deixalleries o per a altres residus com matalassos, plàstics o altres,
segons les necessitats del servei.
1 deixalleria mòbil de 28 m3 adaptada i compartimentada per neveres
i microones
1 deixalleria mòbil de 28 m3 adaptada per pneumàtics.
1 cubicontenidor de 1000 litres, per a l’oli vegetal.
1 cubicontenidor de 1000 litres, per a l’oli mineral.
Diverses gàbies de 1 m3 aproximadament, per emmagatzemar els
aparells elèctrics i electrònics.
Caixes de capacitat diversa per emmagatzemar els residus especials.
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o A la deixalleria de Sant Joan de les Abadesses:
 1 compactador de 30m3 per al paper-cartró
 4 caixes de 30m3 aproximadament per als residus següents o altres
segons convingui: runa, ferralla, voluminós i fusta.
 1 contenidor tipus banyera de 9m3 per vidre pla.
 1 contenidor de 10 m3 per a la poda.
 1 contenidor de 240 l per emmagatzemar les ampolles o garrafes amb
oli mineral
 1 contenidor de 240 l per emmagatzemar les ampolles o garrafes amb
oli vegetal
 Diverses gàbies de 1 m3 aproximadament per emmagatzemar els
aparells elèctrics i electrònics.
 Caixes de capacitat diversa per emmagatzemar els residus especials.
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o A la deixalleria de Camprodon:
 1 compactador de 30m3 per al paper-cartró
 5 caixes de 30 m3 aproximadament per als residus següents o altres
segons convingui: poda, runa, ferralla, voluminós i fusta.
1
3
contenidor tipus banyera de 9m per vidre pla.
 1 bidó de 50 litres per emmagatzemar l’oli vegetal
 1 contenidor de 240 l per emmagatzemar les ampolles o garrafes amb
oli mineral
 Diverses gàbies de 1 m3 aproximadament per emmagatzemar els
aparells elèctrics i electrònics.
 Caixes de capacitat diversa per emmagatzemar els residus especials.

APROVAT

Les principals característiques dels contenidors que trobem a les deixalleries són:
18.1.

CONTENIDORS DE 30 m3.
Aquests tenen les característiques següents:
•
•
•
•
•
•

•
•

Contenidor obert metàl·lic de 30 m3
Bigues de carril de IPN 180 mm
Mides exteriors aproximades: 6200 x 2450 x 2400 ( llarg / ample /alt )
mm
Mides interiors aproximades: 6000 x 2330 x 2140 ( llarg / ample / alt)
mm
Sistema de manipulació: amb camió de ganxo.
Porta posterior amb tancament de seguretat inferior i superior i
frontisses d’acer de gran resistència.
Tipus i ample de guies: IPN
180 a 1060
Xapa base tipus i gruix: 4 mm.
Xapa lateral tipus i gruix: 3 mm
Imprimació d’alta qualitat i mínim de dues capes d’esmalt de color
Dues rodes d’arrossegament Color vermell.

A totes les deixalleries de la comarca els contenidors són de 30 metres cúbics per tal
d’optimitzar els viatges als gestors autoritzats, ja que a la comarca no hi ha gestors i
normalment s’han de fer força quilòmetres. En aquests contenidors s’emmagatzemen
la majoria dels residus inerts: voluminosos, fustes, runes, pneumàtics, poda, ferralla,...
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El compactador s’utilitza per al paper i cartó, per tal de poder estalviar viatges als
gestors de residus. Les característiques són les següents:
• La capacitat de la caixa és de 17-18 metres cúbics.
• Tremuja completament tancada amb porta lateral per a l’entrada dels residus
voluminosos.
• El motor és de 5,5 CV (380V).
• Les
mides exteriors
són
aproximadament
de:
6200x2450x2500
(llarg/ample/alt).
• Sistema de control permanent sobre el nivell de capacitat lliure/ocupada del
contenidor, estat de manteniment i identificació d’incidències.
• Sistema de premsa sense guies.
• Enganxall per a la càrrega i descàrrega del compactador per davant i per
darrere. Rodes per a la càrrega al davant i al darrere.
• Estanquitat del 100%.
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18.2.

APROVAT

18.3.

CAIXES

En les caixes de capacitat petita, fins uns 50 litres s’hi emmagatzemen els residus especials en
petites quantitats. Aquests residus poden ser materials molt diversos com pintures,
dissolvents, reactius de laboratori, vernissos, medicaments, plaguicides, etc. i també, els
recipients que els han contingut. Les caixes s'emmagatzemen, classificades per famílies, a dins
d'un magatzem tancat. A la part exterior de les caixes hi ha, en un lloc ben visible, l'etiqueta de
classificació del grup de residu. Els residus líquids es posen dins de les caixes en posició vertical
i tapats.
Aquestes caixes poden arribar a ser de 500 litres per emmagatzemar residus de dimensions
més grans, com pot ser el cas de les bateries.
Aquestes caixes han de tenir una bossa a l’interior.
18.4.

CONTENIDORS TANCATS DE CAPACITAT APROXIMADA 1 METRE CÚBIC

Són els contenidors destinats a emmagatzemar els olis minerals i els olis vegetals i tenen una
boca per buidar-hi el contingut i una determinada alçada per tenir un fàcil accés. És important
evitar possibles vessaments.
18.5. GÀBIES METÀL.LIQUES DE CAPACITAT APROXIMADA 1 METRE CÚBIC
En les gàbies metàl·liques d’un metre cúbic s’hi emmagatzemen les diferents fraccions dels
RAEES en zona coberta.

Accessos i entorn

•

L’accés i l’interior de les deixalleries es mantindran permanentment en perfecte estat
d’higiene.

•

El manteniment i neteja s’estendrà a l’entorn immediat de les deixalleries per evitar
que aquestes es converteixin en un punt d’abocaments incontrolats.

•

Es durà a terme un manteniment continu dels contenidors, mobiliari i equipaments.

•

Les instal·lacions de les deixalleries han de mostrar de forma molt visual la identificació
dels diferents tipus de residus, així com els processos de recepció, separació i
preparació per al seu transport a les plantes de tractament. A més, les deixalleries han
de procurar ser centres d’aprofitament i reutilització.
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Article 19. CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENT

APROVAT

19.2.

Aigües pluvials

•

Es prendran les mesures necessàries per evitar l’entrada i acumulació d’aigües pluvials
a d’interior dels contenidors.

•

Sempre que sigui possible s’evitarà l’entrada d’aigües pluvials a la xarxa de
clavegueram

19.3.

Seguretat i salut

Les instal·lacions i la gestió de les deixalleries hauran de donar compliment a la Llei 31/95, de
18 de novembre, de Prevenció de riscos laborals, així com a la resta de normatives que en
aquesta matèria siguin d’aplicació i les seves possibles actualitzacions.
Caldrà fer especial esment als següents conceptes:
•

Assegurar que es disposa dels mitjans necessaris per tal d’evitar que, en cas de
vessaments de productes tòxics o d’altra naturalesa, es generi contaminació del medi.

•

En cas d’existència de molls de descàrrega elevats es col·locaran tanques de seguretat
per evitar els riscs de caiguda dels usuaris i dels operaris.

•

Està prohibida qualsevol mena d’incineració de residus dins de la deixalleria.

•

Donar compliment a tota la normativa de prevenció d’incendis que sigui d’aplicació.

•

Senyalitzar i informar de manera clara de la prohibició de fumar en tot el recinte.

El funcionament de la instal·lació no pot provocar sorolls aeris o vibracions mecàniques
que puguin generar molèsties.

•

La retirada dels productes recollits a la deixalleria es limitarà als horaris que generin
menys incidència.

•

Els materials i equips utilitzats per a la manipulació dels contenidors hauran de complir
les prescripcions legals en matèria d’emissió sonora.

•

Olors
Qualsevol emissió d’olors ha de ser immediatament combatuda a través dels mitjans
adequats.

19.6.
•

Tractament de les plagues
La deixalleria aplicarà les campanyes de desratització que siguin necessàries per evitar
la presència de rosegadors a la zona.
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•

19.5.
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Sorolls
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19.4.

APROVAT

•

S’establiran els procediments i tractaments necessaris per tal de tractar la possible
aparició de mosquit tigre propiciada per acumulació d’aigua estancada.

Article 20. REUTILITZACIÓ DE MATERIAL
El personal de la deixalleria seleccionarà aquells materials que estiguin en bon estat i puguin
tornar a ser reutilitzats; en cap cas es permetrà la reutilització dels residus especials, amb
components perillosos o que puguin causar algun risc per a l’usuari. Tampoc es permetrà la
reutilització dels residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

•
•
•

•
•

•

A les persones que ho sol·licitin a través dels organismes de serveis socials de la
comarca, emplenant la sol·licitud corresponent que haurà d’estar signada i segellada
per part dels serveis socials.
Als organismes de serveis socials, prèvia sol·licitud.
A les entitats sense ànim de lucre dels municipis de la comarca, prèvia sol·licitud.
A la pròpia empresa adjudicatària del servei de deixalleria, prèvia sol·licitud, amb la
finalitat de reutilitzar i restaurar els residus, per ser venuts en botiga de segona mà,
sense obtenir guanys econòmics.
A altres entitats socials que disposin de botigues de segona mà, previ conveni.
La reutilització de materials està destinada principalment a persones en situació de
vulnerabilitat. Es prioritzaran les sol·licituds que vinguin motivades des de Serveis
Socials o altres entitats sense ànim de lucre.
Si es considera oportú, i sempre donant prioritat a les persones en situació de
vulnerabilitat, es podrà també oferir la possibilitat de reutilització a altres persones
que siguin usuàries de la deixalleria, per a ús propi.

El Consell Comarcal aprovarà o denegarà les sol·licituds presentades i enviarà còpia de les
acceptades a l’empresa explotadora perquè comprovi si disposen del material sol·licitat. En
cas que la sol·licitud s’hagi acceptat, l’empresa explotadora informarà a l’usuari si el material
està disponible i dels horaris i dies de recollida.
El lliurament dels materials per a la reutilització s’haurà de fer en les següents condicions:
•
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•

Les persones a les que es lliuri el material hauran de signar un document on es
comprometin a retornar l’objecte a la deixalleria un cop s’ hagi acabat la seva vida útil.
Aquest document també informarà que els objectes no disposen de garantia.
En el cas dels usuaris particulars, s’estableix un límit de retirada de 3 objectes per
sol·licitud, per dificultar-ne la revenda o altres usos indeguts o fraudulents, amb un
màxim de 3 sol·licituds anuals per al mateix usuari. Aquesta limitació no té efecte en
el cas d’entitats socials o sense ànim de lucre.
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Prèvia sol·licitud al CCR, es permetrà la retirada de materials de les deixalleries en els casos
següents:

APROVAT

•

Els usuaris hauran de portar una còpia de l’ofici de l’atorgament per part del CCR.

CAPÍTOL 5. RESIDUS
Article 21. RESIDUS ESPECIALS
•

La manipulació dels residus a la deixalleria ha d’evitar la barreja de diferents tipus de
residus i el vessament accidental de substàncies contaminants al medi.

•

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.

•

La gestió de l’amiant a les deixalleries del Ripollès queda supeditada al
desenvolupament normatiu i específic que ha d’aprovar la corporació de conformitat
amb la legislació sectorial vigent.

•

Es respectaran les classificacions i l’emmagatzematge dels productes especials segons
criteris marcats pels recuperadors de destinació.

•

Aquests residus no podran ser emmagatzemats a les deixalleries per un període
superior a sis mesos.

CODI LER

Bateries

160601

Piles i acumuladors

200133

Olis minerals

130206

Aerosols amb substàncies
perilloses

160504

Olis vegetals

200125

Radiografies

090107

Tòner amb substàncies perilloses

080317

Filtres d’oli

160107

Cosmètics

200132

Envasos buits que contenen restes
de substàncies perilloses

150110

Fustes que contenen substàncies
perilloses

200137

Cables amb substàncies perilloses

170410

Termòmetres i Hg

200121
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Aquests residus es poden classificar en:

APROVAT

Com a residus especials també cal considerar els REPQ (residus especials en petites quantitats).
La gestió d’aquests residus és dificultosa pel fet que són de diferent tipologia i la quantitat a
gestionar de cadascun d’ells és petita.
Aquests residus es poden agrupar en els següents grups:

GRUP DE RESIDUS CONSIDERATS
REPQ

gasos

en

160504

Bases

200115

Cosmètics

200132

Dissolvents no halogenats

140603

Dissolvents halogenats

140602

Envasos bruts de substàncies
perilloses

150110

Fibrociment

170605

Filtres d’oli

160107

Oli vegetal contaminat

200126

Olis lubricants contaminats

130206

Residus combustibles/inflamables

130703

Residus comburents

160904

Reactius de laboratori

160506

De manera específica queden 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 del productor (SCRAP), com per exemple: envasos de consum domèstic,
medicaments caducats, pneumàtics, piles i acumuladors, envasos fitosanitaris, residus
d’aparells elèctrics i electrònics o aquells que, en un futur, estableixi la normativa vigent.
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Aquests residus no podran ser emmagatzemats a les deixalleries per un període superior a sis
mesos.
Particularitats d’alguns residus especials que cal tenir en compte en la seva gestió:
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Aerosols, extintors,
envasos a pressió

200114
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Àcids

CODI LER

APROVAT



Fluorescents i llums de vapor de mercuri
S’assegurarà que durant la manipulació no es trenquin. El seu emmagatzematge s'ha
de fer en un contenidor que n'impedeixi el trencament i que romangui sota cobert per
evitar el deteriorament per causes meteorològiques.
 Bateries
L’emmagatzematge de bateries s’haurà de dur a terme en un espai tancat, ventilat i
estanc. Les bateries s’han de col·locar de forma que no vessin els líquids que contenen.
 Dissolvents, pintures i vernissos
S’avisarà als usuaris sobre els riscs i la prohibició formal de barrejar les diferents
substàncies amb d’altres de característiques diferents i es recomanarà que les duguin
tancades i amb l’envàs original.
En el moment de la retirada dels dissolvents, pintures o vernissos recollits s’hauran de
prendre les mesures necessàries per evitar vessaments, sobretot en el cas de
transvasament de recipient.
 Piles i acumuladors
Caldrà garantir la separació entre les piles botó i la resta de les piles per garantir el
tractament correcte de totes elles.

 Olis usats
En el moment de la retirada dels olis recollits, s’han de prendre les disposicions
necessàries per evitar vessaments, sobretot en el cas de transvasament de recipient.

Per evitar errors, els contenidors per a la recollida d’olis minerals estaran físicament
separats dels contenidors d’olis vegetals. Un cop buits, els recipients es dipositaran als
corresponents contenidors.
 Biocides i pesticides
S’avisarà als usuaris/es sobre la toxicitat d’aquests productes i la importància que un
cop consumits es duguin a la deixalleria, així com la racionalització en el seu ús i
consum.

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :21/05/2021 10:35:47
HASH:6C075899636A705CF6637309799A0A5560775CC7

S’especificaran normes i limitacions per a la seva acceptació.
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S’avisarà el públic sobre els riscs i la prohibició formal de barrejar els olis usats de
motor amb altres olis de característiques diferents.
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 Frigorífics i electrodomèstics amb gasos refrigerants
Aquests electrodomèstics s’han d’emmagatzemar drets i sota cobert, i s’ha de garantir
que durant la seva manipulació no es trenqui el circuit de refrigeració.

APROVAT

Article 22. RESIDUS NO ESPECIALS I INERTS
Aquests residus no podran ser emmagatzemats a les deixalleries per un període superior a un
any.
Es poden classificar en els grups següents:

Paper i cartró

200101

Vidre envàs

150107

Vidre pla

200102

Envasos lleugers

150106

Plàstics (no envàs)

200139

Ferralla i metalls

200140

Fustes que no contenen substàncies
perilloses

200138

Tèxtil roba

200110

Voluminosos (mobles i altres)

200307

Runes d’obres menors i reparació
domiciliària

170107

Fracció vegetal (poda i jardineria)

200201

Cables sense substàncies perilloses

170411

Mescles de residus municipals

200301

Tòner sense substàncies perilloses

080318

Pneumàtics

160103

Altres fraccions recollides selectivament

200199

Particularitats a tenir en compte en la gestió d’alguns residus no especials i inerts:
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 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.
Dins d’aquest grup existeixen diferents fluxos depenent de la seva naturalesa. Per tal
de fomentar la valorització de materials, cal fer una separació en distintes fraccions
conforme als diferents materials valoritzables que els composen, essent els més
habituals:
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RESIDUS

APROVAT

o

Fustes: elements estructurals i de mobiliari de fusta com poden ser marcs de
finestres, portes, cadires, ...

o

Metalls: elements residuals, en la seva majoria fèrrics, com canonades, peus de
lluminàries, ...

o

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 es
recomana introduir procediments 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 seu desballestament són fusta, vidre, metalls i
plàstic.
Es recomana disminuir el volum en l’emmagatzematge del residu per optimitzar el
transport i l’ocupació de l’espai utilitzant maquinària auxiliar.
 Pneumàtics
Es considera pneumàtic només la coberta de cautxú. La llanta metàl·lica s’ha de
dipositar separadament al contenidor de la ferralla.
S’adoptaran mesures per evitar l’acumulació d’aigua de pluja al seu interior.
 Plàstic agrícola
Es dipositaran en caixes grans o contenidors grans de tipus banyera i es prioritzarà la
seva valorització vers la deposició.

El Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics,
estableix que aquests residus s’han de recollir separadament en les següents fraccions:
FRACCIÓ
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FR1

CATEGORIA

CODI LER

Aparells d’intercanvi de
temperatura (frigorífics,
equips AC, estufes amb oli,
etc.)

200123-11 160211-11
200123-12
160211-12
200135-13
160213-13
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Article 23. RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE)
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S’adoptaran mesures per evitar l’acumulació d’aigua de pluja al seu interior.

APROVAT

Monitors i pantalles (TV,
pantalles ordinador,
ordinadors portàtils, etc.)

200135-21 160213-21
200135-22
160213-22
200136-23
160214-23

FR3

Làmpades (fluorescents)

200121-31 200136-32
160214-32

FR4

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

200135-41 160213-41
160210-41

impressores,
ordinadors,
cartutxos impressió, etc.)

160212-41 200136-42
160214-42

Petits aparells < 50 cm
(torradora, assecador, equip
música, etc.)

200135-51 160212-51
160213-51
200136-52
160214-52

FR5

FR6

Informàtica petita < 50 cm
(ordinadors,
telèfons,
cartutxos impressió, etc.)

200135-61

FR7

Panells fotovoltaics

160214-71
160213-72

Les deixalleries disposen d’un espai d’emmagatzematge que compleix amb els següents
requeriments:
• Classificar els residus en les fraccions que es determini
Emmagatzematge
sota
•

Impermeabilització de les superfícies per les fraccions 1, 2 i 3.

•

Instal·lació de sistemes seguretat de control d’accés.

•

Control i protocol de seguretat i higiene per les fraccions amb mercuri.

•

Manipular els RAEE amb cura sense malmetre’ls.

•

Aquests residus no podran ser emmagatzemats a les deixalleries per un període
superior a un any.

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :21/05/2021 10:35:47
HASH:6C075899636A705CF6637309799A0A5560775CC7

Article 24. AGULLES I PUNXANTS
El residu d’agulles i material punxant i tallant procedent de tractaments de salut fets pels
particulars als seus domicilis es codifica amb codi LER 180103 – Residus, la recollida i eliminació
dels quals són objecte de requisits especials per prevenir infeccions.
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cobert.
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FR2

APROVAT

Els particulars han de dipositar els seus objectes punxants, a ser possible encapsulats, en un
recipient suficientment rígid i estanc (de plàstic) per poder fer l’acopi al domicili (per exemple:
ampolles petites d’aigua, refresc, detergent,...) i un cop ple, l’usuari el portarà a la deixalleria
on el dipositarà al contenidor corresponent.
En cap cas els operaris de la deixalleria han de manipular el residu.
La deixalleria ha de disposar d’un contenidor específic homologat per la Direcció General de
Salut Pública de Catalunya per a la recollida d’aquests residus. Aquest contenidor ha de reunir
les característiques següents:
- Cos rígid, impermeable i estanc, amb resistència al trencament i a les punxades.
- Opac a la vista.
- Qualsevol color, excepte el blau.
- Absència total en el seu exterior d’elements sòlids, punyents i tallants.
- Volum no superior a 60 litres.
El contenidor ha de tenir un cartell identificador amb el text “AGULLES I PUNXANTS. RESIDU
DE RISC” i estarà juntament amb la resta de residus perillosos en un espai tancat i cobert, i
etiquetat amb el LER corresponent.
La deixalleria ha de gestionar el residu amb un transportista i gestor autoritzat per residus
sanitaris, i amb la documentació corresponent que s’escaigui d’acord amb la normativa vigent.

Disposició derogatòria
Resta derogat el REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DE DEIXALLERIA A LA
COMARCA DEL RIPOLLÈS, publicat al BOP de Girona número 34, de 18 de febrer de 2005.

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :21/05/2021 10:35:47
HASH:6C075899636A705CF6637309799A0A5560775CC7

Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i, romandrà en vigor fins que s’aprovi la
seva modificació o derogació.
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1. Limitar l’accés d’altres persones a la zona afectada pel vessament. Utilitzar els equips de
protecció individuals necessaris (guants, segons les normes 1935/2014 i 2023/2006, i
mascareta FFP-2).
2. Netejar profusament la superfície afectada.

Consell Comarcal del Ripollès - .Normativa (TD01_5)

En el cas que es produeixi algun vessament accidental cal procedir de la següent manera:

APROVAT

ANNEXOS
ANNEX 1: ALBARÀ D’ENTRADA DE RESIDUS A LA DEIXALLERIA I AUTORITZACIÓ PER
REUTILITZAR
ANNEX 2: SOL·LICITUD DE VISITA A LES DEIXALLERIES DEL RIPOLLÈS I NORMES BÀSIQUES DE
SEGURETAT
ANNEX 3: SOL·LICITUD DE REUTILITZACIÓ DE MATERIAL
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Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :21/05/2021 10:35:47
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ANNEX 4: LLIURAMENT DE RESIDUS ALS USUARIS PER A REUTILITZACIÓ

APROVAT

ANNEX 1: ALBARÀ D’ENTRADA DE RESIDUS A LA DEIXALLERIA I AUTORITZACIÓ PER REUTILITZAR
Núm. Albarà:
Data:
Dades usuari/a
Tipus d'usuari:
NIF/NIE/CIF:
Nom i cognoms/raó social:

Particular

Municipal

Comerciant
Codi client:

Adreça:
Municipi:
Correu electrònic:

REPQ
(Aerosols)
REPQ
(Fibrociment)
REPQ (Bases)

5 kg

2 kg

10 kg

REPQ (Bateries
de Plom)
REPQ
(Cosmètics)
REPQ
(Comburents)
REPQ
(Dissolvent
halogenat)
REPQ ( Diss. No
halogenat)
REPQ (Envasos
buits)
REPQ (
Extintors)
REPQ (Fibra de
vidre)
REPQ (Filtres
d'oli)
REPQ
(Fitosanitaris)
REPQ (Gasos)

30 kg

30 kg

5 kg

20 kg

577,5 0,5775

2 kg

10 kg

4345 4,345

5 kg

20 kg

1457,5 1,4575

5 kg

20 kg

467,5 0,4675

2 kg

10 kg

341 0,341

2 ut

4 ut

567,6 0,5676

5 kg

20 kg

545,6 0,5456

5 kg

10 kg

269,5 0,2695

5 kg

10 kg

3751 3,751

2 ut

4 ut

682 0,682

REPQ
5 kg
(Medicaments)

No admès No admès

10 kg

990

0,99

467,5 0,4675
605 0,605
0

0

709,5 0,7095
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No admès

10 kg

Consell Comarcal del Ripollès - .Normativa (TD01_5)

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
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RESIDU
REPQ (Àcids)

Matricula:
Telèfon:
Manifesto que autoritzo la reutilització dels materials lliurats:
SI
NO
COMERCIANTS I PETITS
PARTICULARS
PREU PÚBLIC1
INDUSTRIALS
LÍMITS
LÍMITS
LÍMITS
QUANTITAT
D'APORTACIÓ D'ENTRADA D'ENTRADA APORTADA €/tona €/kg IMPORT
SENSE COST MENSUALS ANUALS
(KG)
A PAGAR
2 kg
10 kg
605 0,605

APROVAT

20 kg

200 kg

5 kg

10 kg

2 kg

10 kg

4125 4,125

600 kg

522,5 0,5225

20 kg
5 kg

50 kg

10 kg

423,5 0,4235
0

0

319 0,319

OLIS MINERALS 5 kg

0,4 0,0004

PODA

500 kg

66 0,066

PNEUMÀTICS
camió
PNEUMÀTICS
turisme
PNEUMÀTICS
bicicleta
VOLUMINÓS

4 ut/any

No admès

380

0,38

4 ut/any

No admès

170

0,17

4 ut/any

2000 kg

170

0,17

MATALASSOS

4 UT/ANY

10

FUSTES
TRACTADES
RUNA

500 kg

22 0,022

250 kg

6 0,006

PLÀSTICS I
POREXPAN
ALTRES
(descriure) :

25 kg

500 kg

132 0,132
0,01

132 0,132

Observacions:
Cal adjuntar resguard de bàscula
PREU PÚBLIC1: S'aplica a tots els usuaris comercials i petits industrials i als usuaris particulars quan es superi el límit
d'aportació
Data i signatura interessat/da

Segell deixalleria:

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :21/05/2021 10:35:47
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D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades
seran incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, les dades seran utilitzades per
a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del
registre d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat
(https://ripolles.cat/privacitat/ /) .
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès,
Carrer del Progrés nº 22,
17500 Ripoll (Girona) o mitjançant la Seu Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/gestions-en-linia/)
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TOTAL
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REPQ (DVDs,
CDs...)
REPQ
(Radiografies)
REPQ (Reactius
de laboratori)
REPQ ( Sòlids i
pastosos)
REPQ (Tòners)

APROVAT

ANNEX 2: SOL·LICITUD DE VISITA A LES DEIXALLERIES DEL RIPOLLÈS I NORMES BÀSIQUES DE
SEGURETAT
Núm. d’expedient:
En/na ................................................................................ amb DNI .......................................... ,
en representació del centre d’ensenyament ......................................................... del municipi
de .......................................

Sol·licito visitar la deixalleria: (marcar l’opció escollida)
Deixalleria de Ripoll:
Pol. Ind. Els Pintors - Carrer Domènec Casimira núm. 5 - Ripoll
Horari: de dilluns a divendres: 9:30 a 13:00 i de 15:30 a 18:15 i dissabtes de 10 a 14h
Deixalleria de Sant Joan de les Abadesses:
Pol. Ind. De Cal Gat – Sant Joan de les Abadesses
Horari: Dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge, de 10 a 14 h. Dimarts i dijous,
de 16 a 20 h.

Nom i cognoms de la persona de contacte:
Telèfons de contacte:
Correu electrònic:
Nombre d’alumnes:
Nombre d’acompanyants:
Curs/os:
Edats:
Data i hora de la visita:
(Es confirmarà si la data sol·licitada està disponible)

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :21/05/2021 10:35:47
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Vull rebre la notificació de la resolució d’aquest tràmit per mitjans electrònics:
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Dades del grup escolar:
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Deixalleria de Camprodon:
Ctra. C-38, km 12,30 - Camprodon
Horari: Dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge de 10 a 14h

APROVAT

Per la seva seguretat, durant l’estada dins de les instal·lacions de les deixalleries del Ripollès,
els recordem que és obligatori respectar les següents normes generals:
1. Durant la visita a la deixalleria s’haurà de seguir el recorregut indicat pel responsable
de la instal·lació o tutor.
2. Queda prohibit menjar, beure i fumar en tota la instal·lació.
3. Queda prohibit tocar qualsevol objecte, tals com botonera, màquina, aparell, o
contenidor així com qualsevol residu dipositat a la deixalleria.
4. L’empresa no es fa responsable de la pèrdua o trencament de cap objecte personal.
5. No està permès encendre foc.
6. Queda totalment prohibit asseure’s i passar a través de la gespa.
7. En el cas d’emergència, s’han de seguir les instruccions del personal de la deixalleria.

L’incompliment d’aquestes normes pot provocar que se l’expulsi de la deixalleria.
I per a què així consti, signa en data d’avui
Centre:
Nom i Cognoms:

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades
seran incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, les dades seran utilitzades per
a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del
registre d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat
https://ripolles.cat/privacitat/) .

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
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Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès,
Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o mitjançant la Seu Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/gestions-enlinia/) .
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Lloc i data
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Signatura

APROVAT

ANNEX 3: SOL·LICITUD DE REUTILITZACIÓ DE MATERIALS DE LA
DEIXALLERIA
Núm. d’expedient:
Dades del/de la sol·licitant:
En/na ......................................................................... amb NIF/NIE .................................... , de
l’entitat ................................................................ amb CIF..................................... i amb
domicili al ................................................................................................... del municipi de
.............................................., amb telèfon de contacte......................................... i correu
electrònic .................................................................... actuant en nom propi o en nom del
sr/sra......................................................................... amb NIF/NIE ............................. i amb
domicili al .................................................................................................... del municipi de
............................................... amb telèfon de contacte.......................................... i correu
electrònic ....................................................

Manifesto que vull rebre la notificació de la resolució d’aquest tràmit per mitjans electrònics:
Si
No

Sol·licito:
L’autorització del Consell Comarcal del Ripollès per procedir a la recollida d’aquest residu a la

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :21/05/2021 10:35:47
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deixalleria de

(municipi).
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Que estic interessat/ada en la reutilització de (residu)

Codi per a validació :Z8XKJ-BK5MU-00O8H
Verificació :https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=
Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 41/44.

Exposo:

APROVAT

Declaro:
Que la recollida es farà complint les condicions definides en el Reglament d’ús i funcionament
de les deixalleries de la comarca del Ripollès.

Que em comprometo a retornar l’objecte a la deixalleria un cop s’hagi acabat la seva vida
útil.

Que el residu es destinarà a ús propi i no se’n farà un ús fraudulent.

Lloc i data:
Signatura i segell de l’entitat sol·licitant

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
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D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades
seran incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, les dades seran utilitzades per
a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del
registre d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat
https://ripolles.cat/privacitat/) .
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès,
Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o mitjançant la Seu Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/gestions-enlinia/) .
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En cap cas es permetrà la reutilització dels residus especials, amb components perillosos o que
puguin causar cap risc per a l’usuari. Tampoc es permetrà la reutilització dels residus d’Aparells
Elèctrics i Electrònics (RAEE).
El Consell Comarcal aprovarà o denegarà les sol·licituds presentades i enviarà còpia de les
acceptades a l’empresa explotadora perquè comprovi si disposen del material sol·licitat. En cas
que la sol·licitud s’hagi acceptat, s’informarà a l’usuari si el material està disponible i dels
horaris i dies de recollida.
En el cas dels usuaris particulars, s’estableix un límit de retirada de 3 objectes per sol·licitud per
dificultar-ne la revenda o altres usos indeguts o fraudulents, amb un màxim de 3 sol·licituds
anuals per al mateix usuari. Aquesta limitació no té efecte en el cas d’entitats socials o sense
ànim de lucre.
La reutilització de materials està destinada principalment a persones en situació de
vulnerabilitat. Es prioritzaran les sol·licituds que vinguin motivades des de Serveis Socials o
altres entitats sense ànim de lucre.
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Informació sobre el tràmit de reutilització

APROVAT

ANNEX 4: LLIURAMENT DE MATERIALS ALS USUARIS
Albarà de lliurament de residus als usuaris per a reutilització
Data:

Nº albarà:

Deixalleria de
Dades del destinatari:
Tipus d'usuari:
Benestar

Altres

Social

entitats

Particulars
Interessat/da:
Nom i cognoms/raó social:
NIF/NIE/CIF:
Adreça:
Municipi:

Telèfon:

Correu electrònic:
Representant:
Nom i cognoms/raó social:
NIF/NIE/CIF:
Adreça:
Municipi:

Telèfon:

Correu electrònic:

Que em comprometo a retornar l’objecte a la deixalleria un cop se li
hagi acabat la seva vida útil.
Que el residu es destinarà a ús propi i no se’n farà un ús fraudulent.
Que accepto que el residu no disposa de cap tipus de garantia.

Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :21/05/2021 10:35:47
HASH:6C075899636A705CF6637309799A0A5560775CC7

Data i signatura interessat/da

Segell deixalleria:

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades
seran incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, les dades seran utilitzades per
a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del
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Declaro

Consell Comarcal del Ripollès - .Normativa (TD01_5)

Descripció de l'objecte

APROVAT

registre d'expedients del Consell.
(https://ripolles.cat/privacitat/) .

Per

a

més

informació

consulti

la

nostra

política

de

privacitat

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès,
Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o
mitjançant la Seu Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/gestions-en-linia/)
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Mireia Grau Sadurni (1 de 1)
Secretaria
Data signatura :21/05/2021 10:35:47
HASH:6C075899636A705CF6637309799A0A5560775CC7

DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple de la corporació, en la sessió de 16 de març
de 2021, va aprovar provisionalment el Reglament d’us i funcionament de les
deixalleries del Ripollès. Aquest es va publicar al BOP de Girona núm. 58 de data 25
de març de 2021.
Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat
al·legacions, es fa constar que aquest Reglament ha quedat aprovat definitivament.

