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REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ DE LES DEIXALLERIES ADHERIDES AL SERVEI DE
DEIXALLERIA COMARCAL DE LA SELVA. DEIXALLERIES MUNICIPALS I DEIXALLERIA
COMARCAL

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Descripció de la deixalleria.
L’objecte d’aquest reglament és la regulació de les condicions generals d’explotació i
funcionament d’una deixalleria municipal, adherida al servei de deixalleria comarcal de la Selva, i
de la deixalleria comarcal adscrita al mateix servei, així com les relacions entre els responsables
d’aquest servei públic i els usuaris del mateix.
La deixalleria és un centre de recepció, emmagatzematge selectiu i transferència de residus que
són objecte de ser reciclats, reutilitzats o eliminats correctament. La gestió dels materials
acumulats a la deixalleria s’ha d’encaminar de manera prioritària cap a la via de la valorització. En
cas que aquesta no sigui possible, els materials s’hauran de transportar i tractar, en tots els casos,
en instal·lacions tècnicament adequades i autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.
El model de servei promogut pel Consell Comarcal de la Selva consisteix en la disposició de
petites instal·lacions municipals properes al ciutadà, equiparables a una deixalleria tipus bàsica de
l’Agència de Residus de Catalunya (per a municipis de 2.000 a 5.000 habitants), que funcionen de
manera coordinada amb una instal·lació més gran, que es correspon a una deixalleria tipus B (per
a municipis de 30.000 a 70.000 habitants).
Les deixalleries municipals es troben situades en terrenys de titularitat municipal i la deixalleria
comarcal es troba situada al paratge de Can Barromba, al terme municipal de Santa Coloma de
Farners, que és propietat del Consell Comarcal de la Selva i es troba al costat de la planta de
compostatge comarcal. La part coberta de la deixalleria comarcal es annexa a l’edifici de l’Aula
Mediambiental de la Selva, en un mateixa unitat d’edificació.
D’acord amb les conclusions de l’estudi d’implantació d’aquest nou servei supramunicipal, les
deixalleries municipals estan dotades de sistemes de recollida de residus que permeten
l’organització de recollides itinerants amb vehicles de gran capacitat entre les diverses
instal·lacions, i amb la possibilitat de transferir el material recollit a la deixalleria comarcal o de
portar-lo de dret a la planta de tractament que correspongui.
Les funcions de la deixalleria comarcal en aquest servei són incrementar les prestacions de les
deixalleries municipals adherides al servei i optimitzar els costos derivats del transport dels
residus. Per una banda, permet incrementar les quantitats màximes admeses de determinats
residus portats pels usuaris particulars i comercials i, per l’altra, permet transferir, quan calgui, les
fraccions de residus recollides en les instal·lacions municipals; quan s’hagin de sotmetre a triatge
o quan no s’ha recollit suficient material durant la ruta de recollida itinerant per poder-se dirigir
directament a la planta de tractament.

Article 2. Qui són els usuaris de la deixalleria.
Es consideraran usuaris d’una deixalleria municipal les persones residents en aquell mateix
municipi i les persones d’altres municipis adherits al servei comarcal que hagin estat
específicament autoritzades per fer ús de les instal·lacions.
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Es consideraran usuaris de la deixalleria comarcal les persones residents en qualsevol dels
municipis adherits al servei comarcal i les persones d’altres municipis de la comarca que puguin
haver signat convenis específics amb el servei comarcal per a usos determinats.
Poden ser:


Particulars: aquests tindran accés a abocar els residus que siguin admissibles en els
contenidors instal·lats a l’efecte.



Comerços, tallers, oficines i serveis: per a residus inclosos en la llista de residus
admesos que generin petits productors, i sempre dins de les quantitats preestablertes i en
les condicions d’admissió que estableix l’article 6.

Article 3. Limitacions d’accés a la deixalleria.
Queda prohibit l’accés a la deixalleria fora de l’horari d’obertura de la instal·lació.
L’accés a la deixalleria estarà limitat als vehicles, turismes i furgonetes amb un màxim de pes
autoritzat de 3.500 kg. D’aquesta limitació queden exclosos els camions de transport dels
contenidors i vehicles autoritzats.
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 totalment alliberat l’ajuntament i el servei comarcal 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.
En tot cas, els usuaris han de respectar en tot moment les normes i indicacions de circulació dins
de la deixalleria, la limitació de la velocitat, el sentit de rotació dels vehicles, lloc d’aturada, etc, i
respectar i obeir en tot moment les indicacions que els facin els operaris de la deixalleria.

Article 4. Quins residus accepta la deixalleria.
La deixalleria acceptarà inicialment els residus que constin a l'annex 1 del present reglament, i en
les quantitats màximes determinades a l'annex 2, on queden diferenciades les quantitats màximes
admeses en les deixalleries municipals i en la deixalleria comarcal.
L’aportació de residus estarà limitada per les quantitats màximes de cada concepte detallades en
l’annex 2 i pels paràmetres genèrics que limiten les aportacions massives de residus, que es
defineixen de la manera següent:
La massa màxima autoritzada (MMA) dels vehicles que poden entrar a les instal·lacions del servei
de deixalleria comarcal es limita, en tots els casos, als de 3.500 kg (tal com es defineix en l’apartat
anterior sobre les limitacions d’accés a la deixalleria).
Els criteris de limitació de les aportacions de residus de diversa tipologia queden descrits a l’annex
2.3, tenint en compte les quantitats màximes que afecten a cada subdivisió, segons es detalla a
l’annex 2.
No obstant això i atenent la demanda i les necessitats del servei, aquest catàleg es podrà
modificar per acord de l’òrgan competent que determini el servei comarcal, ja que no té la
consideració de modificació substancial del present reglament. D’altra banda, també cal preveure
Àrea Medi Ambient
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la possibilitat que calgui diferenciar les quantitats setmanals màximes admeses entre els diversos
sectors de la comarca atenent a la seva distància fins a la deixalleria comarcal.
El servei comarcal també pot establir procediments d’admissió específics que regulin aportacions
especials de residus, com poden ser les derivades d’abocaments incontrolats en propietats
particulars.

Article 5. Admissió dels usuaris de la deixalleria.
Admissió dels usuaris particulars
Tots els usuaris particulars han d’estar donats d’alta a la base de dades del servei comarcal, que,
per tal de donar compliment a la normativa de protecció de dades, contindrà l’adreça del domicili,
el telèfon fix i l’any de naixement de totes les persones que hi resideixen i no contindrà el nom
complet dels usuaris.
Cada domicili es podrà donar d’alta en el servei en la seva primera visita a la instal·lació municipal
sempre i quan figuri en la llista de domicilis tributaris de la taxa d’escombraries del servei de
recaptació. En els casos d’urbanitzacions o cases de pagès que no figurin en aquestes llistes, pel
fet que no estan sotmeses a la recaptació de la taxa d’escombraries municipal, hauran de tramitar
la seva alta a l’ajuntament del seu municipi.
Altres casos especials, com poden ser els habitatges de lloguer, en construcció, els que
provisionalment són propietat d’una empresa immobiliària..., es resoldran de manera automàtica
en la mateixa instal·lació sempre que aquella adreça estigui sotmesa a l’abonament de la taxa
d’escombraries municipal i figuri en la llista del servei de recaptació. En cas contrari caldrà tramitar
la seva alta en el servei a l’ajuntament del seu municipi.
El servei emetrà targetes codificades com a sistema d’identificació dels usuaris particulars, que
s’hauran de presentar cada cop que s’utilitzi el servei.
Els usuaris particulars de la deixalleria lliuraran directament a la deixalleria municipal o a la
deixalleria comarcal els residus admesos i estaran exempts del pagament de qualsevol taxa a
menys que superin la quantitat màxima admesa per domicili, determinades a l’annex 2.
Admissió dels usuaris comercials
Els establiments comercials, tallers, oficines i serveis, generadors de residus assimilables a
domèstics, que vulguin ser usuaris de la deixalleria, es donaran d’alta com a tals emprant els
mecanismes que instauri el servei, havent de presentar, en primer terme, una sol·licitud al Consell
Comarcal, adjuntant la següent documentació:
- Còpia compulsada de la llicència d’activitats del seu Ajuntament, per tal d’identificar
adequadament el nom de l’empresa i el municipi d’origen.
- NIF de l’empresa.
- Fotocòpia del compte corrent de l’empresa per a la domiciliació bancària.
- El número o números de matrícula dels vehicles amb què són aportats els residus de
l’empresa.
- Informació completa dels tipus de residus que l’empresa lliurarà a la deixalleria (nom comercial,
tipus de substància química, codi del catàleg europeu de residus etc.), i de les quantitats
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aproximades que s’aportaran mensualment, trimestralment o anualment, atenent els nivells
màxims admissibles en les instal·lacions.
Les activitats que estan obligades a estar donades d’alta en el Registre de Productors de Residus
Industrials i de disposar del seu propi codi de productors de residus informaran d’aquest codi
d’identificació al servei comarcal.
El servei comarcal avaluarà les sol·licituds i les acceptarà sempre que les característiques i
quantitats dels residus aportats siguin aptes per a la gestió en les instal·lacions de la deixalleria.
En cas d’estimació positiva, el servei lliurarà una targeta identificativa amb un número
d’identificació de l’activitat econòmica, que s’haurà de presentar sempre per poder entrar a les
instal·lacions de la deixalleria.
Per la seva banda els comerços que vulguin emprar el servei hauran de:
- Estar informats del cost que suposa la gestió dels seus residus per mitjà de la deixalleria i de
les condicions que imposa el Sistema Integrat de Gestió o Servei Públic.
- Estar en coneixement que el servei aplicarà el cost de gestió dels residus comercials, sigui quin
sigui el volum aportat.
- Signar un document formalitzat d’acceptació de les condicions econòmiques i de pagament
d’aquest servei, de la normativa de funcionament d’aquestes instal·lacions i de responsabilitat
penal i civil per riscos associats a la omissió d’informació voluntària o involuntària en relació
amb els residus especials.
- Acceptar la supeditació dels criteris d’admissió i condicions del servei a les pròpies variacions
dels Sistemes Integrats de Gestió, els serveis públics o adjudicataris dels serveis de recollida i
a la normativa vigent.
El servei comarcal podrà donar autorització per dipositar quantitats superiors al límit màxim
admissible, de manera puntual, atenent a peticions formals concretes, quan s’estimi que no es
perjudica el bon funcionament de les instal·lacions ni s’augmenten els costos de gestió, mitjançant
el pagament dels preus públics corresponents.
Admissió dels usuaris comercials de pas en el municipi
o

Marxants del mercat municipal

La deixalleria municipal pot admetre tots els residus generats al mercat setmanal que estiguin
inclosos en la llista de residus admesos, com poden ser: caixes de fusta de fruita, caixes de plàstic
de fruita, embalatges de cartró (que també poden anar als contenidors del carrer), plàstic tou
(plàstic film, plàstic de bombolles, porexpan...), plàstic dur ...
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...
Fins que l’ajuntament i el servei comarcal no regularitzin el servei que la deixalleria pot donar al
mercat i el sistema d’altes dels marxants, els marxants que vulguin utilitzar la deixalleria municipal
el dia que té lloc el mercat hauran de sol·licitar la seva alta a l’ajuntament.
o

Professionals de pas
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La deixalleria municipal i comarcal poden oferir servei als professionals que desenvolupen la seva
tasca de manera temporal o esporàdica en el municipi, com poden ser: paletes, lampistes, fusters,
pintors...
En el cas dels paletes, l’entrada de runa a les instal·lacions del servei comarcal està regularitzada
amb la presentació de la llicència municipal d’obres menors.
La resta de professionals no establerts en el municipi que vulguin utilitzar el servei, durant el
període de temps que dura la seva feina al poble, hauran de sol·licitar la seva alta temporal a
l’ajuntament on hi figurarà el temps previst i la tipologia dels residus que pretenen portar.

Article 6. Residus comercials admesos.
Criteris d’admissió de residus comercials
Els criteris d’admissió dels residus comercials en els serveis de recollida de residus municipals
estan limitats per les següents fonts:
- La llista de residus admesos aprovada en aquest reglament.
- El codi 20 del Catàleg Europeu de Residus que correspon als residus municipals ( i que
defineix com els residus domèstics i assimilables a domèstics procedents de comerços,
indústries i institucions).
- La llista orientativa, publicada per l’Agència de Residus de Catalunya, sobre els residus no
especials originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials.
- El Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus que determina quins
residus i fins a quines quantitats no necessiten l’emissió d’una fitxa d’acceptació.
- El Registre de Productors de Residus Industrials que determina la obligatorietat que una
empresa s’hi hagi d’inscriure o no i la obligatorietat de tramitar la Declaració Anual de Residus
depenent de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques, que correspon al seu negoci,
encara que origini residus classificats com assimilables a domèstics.
- La Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental, que incorpora les deixalleries
amb capacitat d’emmagatzematge de residus perillosos inferior a 30 tones a l’annex II.1,
quedant sotmeses al règim de llicència ambiental, i que requereix la presentació de la llista
completa de residus admesos degudament identificats amb el codi CER, així com la capacitat
d’emmagatzematge de residus especials i no especials i la capacitat de gestió anual, per a
l’aprovació de l’avaluació ambiental de l’activitat.
Tenint en compte la seva admissió i el sistema de gestió dels residus provinents d’activitats
econòmiques en el marc del servei de deixalleria, diferenciem:
o

Residus municipals comercials

o

Residus generats a la indústria però que tenen la consideració d’assimilables als
residus municipals comercials.
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Admissió dels residus municipals comercials
El decret 93/1999, de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus i el manual de gestió de
residus industrials a Catalunya, afecta als residus industrials i exclou els residus comercials
assimilables a domèstics de comerços, oficines i serveis; i per aquest motiu, els residus
comercials, en general, estan exempts de:
- Donar-se d’alta en el Registre de Productors de Residus Industrials.
- Trametre a l’Agència de Residus la Declaració Anual de Residus Industrials.
- Utilitzar els documents acreditatius de la correcta gestió de residus de l’Agència de Residus de
Catalunya (fitxa d’acceptació, full de seguiment itinerant, justificant de recepció de residus).
Però no estan exempts de donar compliment a la resta de requisits establerts per als residus no
industrials que preveu el Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus i la
llei 15/2003 de modificació de la llei 6/93 reguladora dels residus.
Per tant, resten obligats a gestionar per sí mateixos tots els residus que generen i acreditar la seva
correcta gestió.
Pel fet de no estar sotmesos al règim de les activitats industrials, pel control i seguiment de les
seves activitats de gestió de residus podrà utilitzar el NIF de l’empresa o bé del DNI del propietari
o posseïdor.
En principi, qualsevol deixalleria municipal del servei comarcal pot admetre tots aquells residus
generats per una activitat no obligada a inscriure’s al Registre de Residus Industrials, sempre i
quan siguin residus inclosos a la llista de residus admesos pel servei i en els quantitats màximes
admeses i pot acreditar la correcta gestió dels residus amb l’emissió dels albarans d’entrada a
planta on hi figurarà el NIF de l’empresa o el DNI del propietari o posseïdor.

Admissió dels residus generats a la indústria però que tenen la consideració
d’assimilables als residus municipals comercials
El mateix decret 93/99 contempla procediments entremig del que regeix els residus industrials i del
que regeix els residus comercials, que afecten als residus originats a la indústria que tinguin la
consideració d’assimilables als municipals.
Les empreses que, per la seva activitat, segons la Classificació Catalana d’Activitats
Econòmiques, estan obligades a inscriure’s en el Registre de Productors de Residus Industrials i
a tramitar la Declaració Anual de Residus, podran utilitzar la deixalleria en els casos que
compleixin aquests tres condicionants:
- Que es tracti de residus del grup dels municipals comercials i que es trobin en la llista de
residus admesos per la deixalleria.
- Que es compleixin les quantitats setmanals màximes admeses per cada fracció de residus.
- Que els models de procediments de gestió d’aquests residus, descrits en el mateix decret
93/99, no obliguin a l’emissió de fitxes d’acceptació de residus.
Per norma general, els residus admesos a les deixalleries municipals del servei comarcal es
correspondrà amb la llista del codi 20 del Catàleg Europeu de Residus, que correspon als residus
municipals, i la llista orientativa (editada per l’ARC) de residus no especials originats a la indústria
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assimilables a residus municipals comercials. Exceptuant, en tots els casos, aquelles tipologies de
residus que la deixalleria desestimi, com pot ser rebuig, FORM, residus de l’agricultura, ...
Per tal d’oferir unes majors prestacions als comerços i petites empreses de la comarca, el servei
de deixalleria podrà ampliar la llista de residus admesos a la deixalleria comarcal respecte de la
llista admesa a les deixalleries municipals, obeint les ampliacions que permeti el decret 93/99.
Els models de procediments de gestió de residus, contemplats pel Decret 93/99, que no obliguen
a l’emissió d’una fitxa d’acceptació són els següents:
1. Model C1 dels residus especials en petites quantitats, quan el mateix productor porta els seus
residus amb el seu propi vehicle fins al gestor autoritzat, sense ser necessària una autorització
específica de transport i sense passar per una recollida itinerant entre diversos productors. La
quantitat màxima que es pot transportar per aquest model de gestió ha de respectar les
quantitats setmanals màximes admeses a la deixalleria, que alhora, respecten les quantitats
màximes de transport limitades als annexos 1 i 2 del decret 93/1999.
2. Model D dels residus de paper/cartró, ferralla, vidre i plàstic quan el mateix productor porta
els seus residus al gestor autoritzat, sense ser necessària una autorització específica de
transport. La quantitat màxima que es pot transportar per aquest model de gestió ha de
respectar les quantitats setmanals màximes admeses a la deixalleria, que alhora, respecten
les quantitats màximes de transport d’aquests residus que es poden efectuar amb un vehicle
no autoritzat, que és de 1000 kg. segons el decret 93/1999.
3. Els residus municipals, la gestió dels quals està regulada per la llei 6/93 reguladora dels
residus.
4. Les terres, les runes i els enderrocs, la gestió dels quals està regulada per la normativa
específica del sector.
Amb l’admissió de residus industrials assimilables, la deixalleria funcionarà com a receptor
autoritzat de residus industrials i l’albarà d’entrega servirà de justificant de recepció de residus
amb facultat per acreditar la correcta gestió d’aquell residu per part de l’empresa que l’ha dipositat,
pel fet que inclourà tots el requeriments del Decret 93/9, com són: El codi de productor de residus
de l’empresa i la classificació dels residus aportats segons el Catàleg Europeu de Residus.
Per tal que les deixalleries municipals i la deixalleria comarcal puguin funcionar com a receptors
autoritzats de residus industrials, d’acord amb el procediment d’admissió de residus comercials
assimilables a domèstics, el servei de deixalleria disposa de:
- La llista de residus especials admesos i de no admesos, en l’annex 1.
- La classificació dels residus comercials admesos segons el codi CER (del Catàleg europeu de
residus)
- La llista de taxes i preus públics en funció del tipus d’usuari i del residu que diposita, que seran
sotmesos a resolucions específiques del servei comarcal, dependent de les variacions del
mercat.
- Els sistemes de pesatge o de determinació de volums per a l’establiment del cost del servei.
- La contractació del servei de recollida, transport i tractament de residus especials en petites
quantitats d’origen comercial.
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- Els albarans d’entrada a planta que funcionaran com a justificant de recepció de residus amb
facultat per acreditar la correcta gestió d’aquell residu per l’empresa que l’ha dipositat.

Condicions generals de lliurament de residus comercials
- Estar donats d’alta com a tals en el servei de deixalleria comarcal.
- Ésser informats del cost que suposa la gestió dels seus residus per mitjà de la deixalleria i de
les condicions que imposa el Sistema Integrat de Gestió o Servei Públic.
- Estar en coneixement que el servei aplicarà el cost de gestió dels residus comercials, sigui quin
sigui el volum aportat.
- Acceptar els preus de gestió dels seus residus i el procediment de facturació practicat pel
servei comarcal. El cobrament de preus de gestió de residus serà efectuat a partir dels
mecanismes de facturació que implanti el servei comarcal i, en cap cas no es faran efectives en
la mateixa instal·lació.
- Adaptar-se a les quantitats setmanals màximes admeses en les instal·lacions municipals i
ésser informats de les majors prestacions que ofereix la deixalleria comarcal: els usuaris
comercials de la deixalleria municipal lliuraran directament a la instal·lació municipal els residus
comercials admesos sempre i quan no superin la quantitat màxima setmanal admesa per
usuari , determinada en l’annex 2.1. i els usuaris comercials de la deixalleria comarcal lliuraran
directament a la instal·lació comarcal els residus comercials admesos sempre i quan no superin
la quantitat màxima setmanal admesa per establiment comercial, determinada en l’annex 2.2.
- Complir les condicions particulars d’admissió que afecten aquell residu concret.
- Col·laborar en la classificació (segons els codis del catàleg europeu de residus) i quantificació
dels residus aportats per ser introduïts en l’albarà d’entrada a la instal·lació.
- Confirmar l’albarà d’entrada, en base al qual el servei procedirà a la facturació de la gestió i que
funcionarà com a document acreditatiu pel comerç de la correcta gestió d’aquell residu (sense
perjudici d’altres documents d’acreditació de la correcta gestió dels residus comercials que el
servei pugui emetre)
Sistema de facturació del servei comercial
En cada aportació que l’activitat econòmica faci a la deixalleria, rebrà un albarà que especificarà la
data, i el tipus i quantitat de residus aportats. Trimestralment el servei comarcal remetrà factura
pels residus aportats a la deixalleria, d’acord amb els preus públics que estableix la ordenança
fiscal del servei
Orígens dels residus comercials
Atenent a la causa o origen del residu comercial diferenciem:
a) Residus generats en el procés de fabricació o per raó de l’activitat (siguin generats dins de
l’establiment o taller i siguin generats a casa del client)
b) Articles vells generats pel client i que el professional ha substituït per nous models
c) Residus assimilables a domèstics generats en les tasques de manteniment o reparacions de
les pròpies instal·lacions o maquinària (siguin per tasques efectuades per una empresa
externa o per mitjà de personal propi)
d) Residus genèrics
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e) Embalatges dels productes comprats o distribuïts (siguin generats dins de l’establiment o
taller o generats a casa del client)
f) Residus aliens a l’activitat de l’empresa
Sobre els residus generats en el procés de fabricació o per raó de l’activitat (siguin
generats dins de l’establiment o taller o siguin generats a casa del client):
S’entendran dins d’aquest capítol tots els residus que han estat generats com a conseqüència de
la feina de l’activitat professional (els envasos de residus especials que utilitza, les restes de les
matèries primeres que utilitza o les restes de les reparacions que realitza (runa, fustes, metalls, fils
elèctrics, restes de jardineria...)
Sobre els articles vells generats pel client i que el professional ha substituït per nous
models:
La responsabilitat de que siguin gestionats correctament recaurà en el professional en el cas que
la seva tipologia estigui inclosa en un sistema integrat de gestió que l’obligui a fer-se’n càrrec o ho
determini així la normativa vigent.
- Quan l’establiment comercial o instal·lador està obligat a fer-se càrrec de l’article vell que ell ha
substituït,
La deixalleria ofereix als comerços i instal·ladors el servei de magatzem i de gestió del SIG,
respectant sempre les quantitats setmanals màximes admeses i el sistema de lliurament imposat
pel servei. Aquest servei podrà ser gratuït si l’import de compensació dels SIG cobreix els costos
de la gestió del servei comarcal. Els Sistemes Integrats de Gestió relacionats amb el servei són:
aparells elèctrics i electrònics (SIG RAEE), fluorescents i làmpades de vapor de mercuri (SIG
RAEE), pneumàtics (SIGNUS), altres SIG que es puguin establir
- Quan l’establiment comercial o instal·lador no està obligat a fer-se càrrec del residu
Si el comerç ofereix als seus clients el servei de retirada dels articles voluminosos (mobles, sofàs,
matalassos...), aquests podran ser admesos gratuïtament en la instal·lació municipal o comarcal
sempre i quan el particular acompanyi el vehicle o informi prèviament a la deixalleria sobre
l’entrada d’aquest material. Quan es tracti de residus recollits en municipis que no pertanyin al
servei comarcal, el comerç o instal·lador s’haurà de fer càrrec dels costos de la gestió. Exemples
de residus substituïts que el comerç no està obligat a ocupar-se de la gestió són el cas de piles,
bombetes incandescents, mobiliari i altres equipaments de la llar que no pertanyin al grup dels
RAEE o altres SIG establerts.
Sobre els residus assimilables a domèstics generats en les tasques de manteniment
o reparacions de la pròpia maquinària o instal·lacions (siguin per tasques efectuades per una
empresa externa o per mitjà de personal propi):
L’empresa haurà de donar d’alta aquests residus quan aquestes activitats de manteniment siguin
efectuades per personal propi. Quan les feines de manteniment siguin efectuades per una altra
empresa externa és aquesta empresa externa la responsable de la correcta gestió d’aquells
residus. Pot ser el manteniment dels propis vehicles o maquinària, el manteniment de zones
enjardinades, les reparacions de pintura...:
Sobre els residus genèrics:
El servei diferenciarà entre
- Residus genèrics admesos en els altres serveis implantats al municipi però que no pot admetre
el servei de deixalleria.
- Residus genèrics assumits per la deixalleria i pels altres serveis de gestió de residus implantats
al municipi.
- Residus genèrics que només pot admetre la deixalleria.
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Exemples de residus que pertanyen al grup dels genèrics són el cas del material generat a les
oficines, la neteja d’espais comuns (oficines, vestidors...), els residus generats pels treballadors...,
- Quan als residus genèrics admesos en els altres serveis implantats al municipi però que no pot
admetre el servei de deixalleria
El cost de la seva gestió estarà integrat dins els preus dels serveis municipals corresponents. És
el cas del rebuig i de la fracció orgànica,
- Quan als residus genèrics que pot assumir la deixalleria i altres serveis de gestió de residus
implantats al municipi
El cost de la seva gestió estarà integrat dins els preus del servei de recollida selectiva a la via
pública, i la seva entrada a la deixalleria no estarà gravada per un preu públic específic. El comerç
pot dipositar d’ aquests residus, indistintament, en els contenidors de recollida selectiva del carrer i
a la deixalleria. Els residus d’aquest grup són: envasos de productes de neteja d’ús genèric
(oficines, lavabos...) de mida inferior als 20 litres inclosos en el SIG de ECOEMBES, envasos i
embolcalls d’aliments d’ús genèric (consumits pels treballadors o generats en els menjadors de
l’empresa...) de mida inferior als 20 litres (SIG ECOEMBES), paper d’oficina i cartró i residu verd
(si el municipi té disposats contenidors de residu verd en la via pública).
- Quan als residus genèrics que només pot admetre la deixalleria
La utilització del servei de deixalleria serà gratuït o taxat, depenent de que el cost de gestió
d’aquell residu estigui més o menys compensat pel valor de venda del material o bé per la seva
admissió com a residu comercial en les Sistemes Integrats de Gestió o Serveis Públics establerts.
Els residus d’aquest grup són: envasos de productes de neteja d’ús genèric (oficines, lavabos...)
de mida superior als 20 litres no inclosos en el SIG de ECOEMBES, envasos i embolcalls
d’aliments d’ús genèric (generats en els menjadors de l’empresa...) de mida superior als 20 litres
no inclosos en el SIG ECOEMBES, electrodomèstics (no utilitzats en el procés productiu) inclosos
en el SIG RAEE, equips i material d’oficina (RAEE), consumibles d’oficina (cartutxos i tintes
d’impressió, CD), mobiliari convencional reutilitzable, mobiliari convencional no reutilitzable, piles,
fluorescents (RAEE), restes de jardineria provinents dels espais verds de l’empresa (si el municipi
no té disposats altres contenidors de residu verd en la via pública).
Sobre els embalatges dels productes comprats o distribuïts (siguin generats dins de
l’establiment o taller o siguin generats a casa del client):
El professional s’ha de fer càrrec de la seva correcta gestió i emprar degudament els mitjans que
el municipi i el servei comarcal posa al seu abast.
El servei diferencia entre
- Embalatges que pot introduir en els contenidors de recollida selectiva del carrer.
- Embalatges que només pot dipositar en la deixalleria
- Quan als embalatges que pot introduir en els contenidors de recollida selectiva del carrer (que
són admesos pel SIG ECOEMBES):
El cost de la seva gestió estarà integrat dins els preus del servei de recollida selectiva i la seva
entrada a la deixalleria no estarà gravada per un preu públic específic (el comerç pot dipositar
aquests residus, indistintament, en els contenidors de recollida selectiva del carrer i a la
deixalleria). És el cas dels embalatges de paper i cartró.
- Quan als embalatges que només pot dipositar en la deixalleria (que no són admesos pel SIG
ECOEMBES):
La utilització del servei de deixalleria serà gratuït o taxat, depenent de que el cost de gestió
d’aquell residu estigui més o menys compensat pel valor de venda del material. És el cas de:
plàstic de retractilar, poliestirè expandit (conegut com suro blanc o porexpan), caixes de plàstic o
de fusta.
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Sobre els residus aliens a l’activitat de l’empresa
El servei comarcal pot preveure l’aplicació de descomptes o entrades gratuïtes de residus
comercials en els casos que la generació hagi estat produïda per causes alienes a l’empresa.
L’admissió d’aquests residus haurà d’obeir el procediment establert per a cada cas i haurà de
comptar amb l’aprovació del Consell Comarcal i l’ajuntament implicat. Aquest pot ser el cas de:
danys materials causats per accidents o per altres causes raonades

Article 7. Referit a les runes.
Quan es tracti de runes i/o residus de construcció d’obres menors, caldrà justificar que es disposa
de la llicència d’obres menors municipal
Quan es tracti de residus amb amiant, caldrà sol·licitar al servei comarcal la concessió del suport
particular instaurat pel servei per a la gestió d’aquest residu.

CAPÍTOL 2. DEL LLIURAMENT DELS RESIDUS
Article 8. Com lliuren els usuaris els residus a la deixalleria.
Els usuaris lliuraran els residus a la deixalleria municipal d’acord amb el procediment següent:
Només d’entrar a la deixalleria es donaran obligatòriament, per part de l’usuari, les dades relatives
a la seva identificació personal, tipus i quantitat de residus aportats; així com, en els casos en que
procedeixi, les autoritzacions en relació als residus que es pretén lliurar.

Article 9. Com i a on es dipositen els residus
L’usuari dipositarà els residus on li sigui indicat i en la forma que determini l’encarregat de la
deixalleria:
- Lliurarà els residus separadament, de conformitat amb les categories especificades al catàleg
annex.
- Dipositarà el material en els contenidors senyalitzats a l’efecte segons la seva catalogació, i
segons el que diuen els articles del present capítol.
- Col·laborarà en les tasques de desballestament que li indiqui l’encarregat.

Article 10. Recepció de material.
Per a la recepció de materials, l’encarregat de la recepció seguirà el següent procediment:
- A l’entrada de la deixalleria i prèviament a l’entrada de materials verificarà la possibilitat
d’acceptació dels productes que es pretenen dipositar.
- Omplirà els formularis previstos.
- Indicarà a l’usuari el lloc on ha de dipositar els materials.
- Verificarà que els productes són dipositats al lloc adequat.

Article 11. Registre diari.
A la deixalleria es portarà, per part de l’encarregat de la mateixa, un registre diari que contindrà la
informació contemplada al capítol 3.
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Article 12. Horaris de la deixalleria.
El lliurament per part dels usuaris i la recepció dels residus a la deixalleria es durà a terme dins
l’horari d’obertura del servei públic. Aquest horari constarà a la porta d’accés de la deixalleria.
Per acord de l’òrgan competent del servei comarcal es concretarà, atenent a les necessitats del
servei, els horaris i dies, confeccionant-ne un calendari anual a tal efecte, en raó de la
disponibilitat de personal i les necessitats del servei, concentrant-se l’horari de manera tal que en
hores concretes es pugui donar compliment al servei que es pretén. L’horari de funcionament de
les instal·lacions municipals serà aprovada per l’ajuntament de cada municipi.

Article 13. Manipulació dels residus.
Els residus es manipularan i emmagatzemaran amb precaució seguint les normes de disposició
del material, diferenciant entre el sistema d’explotació de les instal·lacions municipals i el sistema
d’explotació de la instal·lació comarcal.

13.1 Sistema d’explotació de les instal·lacions municipals
RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELETRÒNICS
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
Els residus d’aparells elèctrics i electrònics estan inclosos en el Conveni de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG)
de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), que es va signar el 22 de desembre de 2006.
El conveni marc recomana la diferenciació de 5 fraccions de residus per tal d’obtenir la bonificació
màxima que permet el sistema, per tona recollida. Cadascuna d’aquestes fraccions s’ha de
dipositar en els contenidors específics que subministra el mateix sistema de gestió. Quan al
sistema de detall, que obeeix a 5 fraccions, el sistema de gestió l’identifica com
“FRACCIONAMENT A” que es subdivideix en:
Categoria A1
Categoria A2
Categoria A3
Categoria A4
Categoria A5
1. Categoria A1. Electrodomèstics FRED: Aparells que continguin CFC o HCFC: frigorífics,
congeladors, dispensadors de begudes i equips d’aire condicionat
2. Categoria A2. Electrodomèstics NO FRED o de gama blanca (que tradicionalment s’han
barrejat amb la ferralla I altres grans electrodomèstics (no fred): radiadors d’oli, radiadors
elèctrics, termos elèctrics, estufes elèctriques, rentadores, assecadores, escalfadors elèctrics,
forns, vitroceràmiques, lluminàries (sense bombetes ni fluorescents), ventiladors i forns
microones
3. Categoria A3. Televisors i monitors (CRT, LCD,TFT i plasma)
4. Categoria A4. Resta RAEE o aparells elèctrics i electrònics sense pantalla: vídeos, DVD,
càmeres de vídeo, CPU, impressores, faxos, ràdios, equips de música, altaveus, eines de
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bricolatge, instruments de música, electrodomèstics petits, joguines elèctriques (procurar
extreure les piles, els tòners i cartutxos de tinta)
5. Categoria A5. Lluminàries o làmpades. Llums fluorescents (rectes o compactes), llums de
baix consum, lluminàries compactes amb llums fluorescents o llums de baix consum,
làmpades de descàrrega d’alta intensitat (incloses les làmpades de sodi de pressió i làmpades
d’halurs metàl·lics) i làmpades de sodi de baixa pressió
El SIG d’aparells elèctrics i electrònics no contempla dins de la categoria de RAEE: piles,
bombetes incandescents, bateries d’automòbil, CD i DVD, vídeos, vinils i K7
El conveni admet l’entrega de la fracció A2 juntament amb la ferralla.
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
Les instal·lacions municipals diferenciaran les cinc fraccions proposades pel Sistema Integrat de
Gestió emprant els mateixos mitjans de recollida que ofereix el sistema o bé fent transferència a la
deixalleria comarcal .Tenint en compte que l’espai disponible a les instal·lacions municipals
s’adapti o no al volum mínim requerit pel sistema.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin a la deixalleria un residu del grup dels aparells elèctrics o electrònics hauran
de:
- Ésser informats de la conveniència de traslladar de manera acurada tots els articles que treu de
casa que encara es poden fer servir.
- Comunicar si es tracta d’un aparell reutilitzable quan entra a la deixalleria i permetre les
comprovacions que consideri l’encarregat.
- En el cas que es tracti d’un aparell reutilitzable l’encarregat informarà a l’usuari que el seu
residu serà introduït en el circuït de reutilització de materials del servei.
- Col·laborar en les tasques de desballestament indicades per l‘encarregat: treure piles,
bombetes, fluorescents, tòners, cartutxos de tinta, separar la part elèctrica de la part de rebuig
(com poden ser algunes joguines...) El servei pot definir de manera més concreta quina ha de
ser la participació de l’usuari en aquestes feines.
- Dipositar cada part al contenidor corresponent obeint les indicacions de l’encarregat.
- En el cas d’aparells amb CFC o HCFC de la categoria 1, seran manipulats
precaucions necessàries per no malmetre’ls

prenent les

- En el cas de fluorescents i altres làmpades de la categoria 5, s’informarà a l’usuari sobre la
conveniència d’aportar els fluorescents en les caixes de cartró originàries o embolicats per
altres sistemes, com a mesura de protecció, introduint-los, però, sense embalatges dins la
caixa subministrada pel SIG, obeint les recomanacions d’aquest.
- En els cas dels grans electrodomèstics de gama blanca, de la categoria 2, es col·locaran en el
pati específic per a aquesta fracció.
Condicions d’admissió comercials
Els residus d’aparells elèctrics i electrònics comercials poden tenir diversos orígens:
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a) Com a producte de la seva activitat
b) Com a punt de recollida de RAEE domèstics obligat pel SIG
El Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus
residus obliga al distribuïdor d’aquests aparells a funcionar com a punt de recollida comercial i a
fer-se càrrec de la gestió de l’article vell. El Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels SIG garanteix el compliment d’aquestes obligacions.
El Sistema Integrat de Gestió dels RAEE no finança els residus d’aparells elèctrics i electrònics
generats pels tallers, comerços, distribuïdors o muntadors, tan si és producte de la seva activitat
com si ha estat recollit com a punt de recollida comercial de RAEE .
La deixalleria municipal dóna suport als comerços, tallers, oficines i serveis en la gestió dels seus
RAEE:
- Acceptant els residus generats per la pròpia activitat que el comerç no ha pogut lliurar als seus
propis distribuïdors i aplicant el preu de gestió del residu.
- Acceptant els residus que ha recollit com a punt de recollida obligat pel SIG dels RAEE, que no
pugui acumular en el seu establiment en les condicions que li requereix el Sistema, i aplicant el
preu de gestió del residu.
Les deixalleries municipals poden admetre aquests residus sempre i quan els comercials s’adaptin
a les condicions que imposa el servei:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Informar sobre l’origen del seu residu diferenciant entre: producte de la seva activitat o residu
recollit com a punt de recollida de RAEE domèstics.
- Dur a terme les tasques de desballestament que li indiqui l’encarregat, restant obligat a realitzar
pel seu compte aquesta manipulació ( treure tòners, cartutxos, bombetes, piles, separar part
elèctrica de part de rebuig quan el residu permeti executar-ho d’una manera senzilla...).
- Portar els fluorescents degudament embolicats, per evitar trencaments, restant obligat a
realitzar pel seu compte aquesta manipulació.
Sistema de recollida
- Les gàbies subministrades pel mateix gestor per a la retirada de les fraccions A1 i A2,
s’ubicaran en el cobert i es mouran fins a l’exterior mitjançant traspalés o arrossegats amb la
mateixa ploma del vehicle de transport.
- Els aparells que contenen CFC, de la fracció A3, s’ubicaran en el cobert i seran manipulats a
granel i prenent les precaucions necessàries per no malmetre'ls.
- Els electrodomèstics de gama blanca, s’ubicaran en un pati específic per a aquesta fracció i
seran manipulats a granel.
- Els fluorescents i altres residus específics, de la fracció A5, s’hauran de col·locar en
contenidors adequats per a cada fracció dins del magatzem de residus especials o dins del
cobert..
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RESIDUS ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS (REPQ)
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
La recollida i tractament dels residus especials en petites quantitats és un servei de promoció
pública que tutela l’Agència de Residus de Catalunya, a través del Centre de Recollida i
Tractament de Residus Especials de Montmeló.
L’empresa adjudicatària de l’Agència de Residus de Catalunya per a la recollida de residus
especials en petites quantitats diferencia 16 fraccions i subministra els mitjans necessaris per
efectuar la seva separació en les deixalleries municipals:
Fracció 1. ÀCIDS
Àcid clorhídric (salfumant) àcid sulfúric (àcid de bateries), fixador
fotogràfic, desincrustant, àcids en general (excepte àcid pícric)
Fracció 2. BASES
Sosa càustica, lleixiu, revelador fotogràfic, detergents alcalins,
desembossadors d’aigüeres, amoníac
Fracció 3. DISSOLVENTS LÍQUIDS
Antiòxid líquid, diluents, aiguarràs, gasoil, benzina, lubrificants,
dissolvents desengreixats i de neteja, anticongelants, alcohols,
productes pel tractament de la fusta, líquids de frens i anticongelants

Caixa de 60
litres
Caixa de 60
litres

Caixa de 500
litres
(juntament
amb
fracció
12)
Fracció 4. PINTURES/PASTOSOS
Cubs
de
120x100x115
Coles, adhesius, silicones, pintures, vernissos, greixos i ceres,
màstics i estucats, enduridors (excepte peròxids), draps bruts (que
s’hauran de guardar tots junts a part, com a fracció 13)
Fracció 5. FITOSANITARIS (productes de jardineria)
Caixa de 60
Insecticides, herbicides, adobs (sense nitrats), herbicides (sense litres
clorat sòdic)
Fracció 6. MEDICAMENTS I COSMÈTICS
Caixa de 60
Medicaments i cosmètics caducats (exclosos tots els productes litres
biològicament contaminats com xeringues, productes amb sang),
aigua oxigenada (comburent) i alcohol (dissolvent)
Fracció 7. AEROSOLS
Caixa de 60
Tot tipus de productes condicionats com aerosols
litres
Caixa de 60
Fracció 8. PRODUCTES COMBURENTS
Herbicides amb clorat sòdic, aigua oxigenada, tint pel cabell, certs litres
adobs (nitrits/nitrats), peròxids, productes generadors de clor per a
piscines
Fracció 9. PRODUCTES PARTICULARS
Caixa de 60
Radiografies,termòmetres, productes molt tòxics, residus d’arsènic litres
(mata-rates), residus mercurials, productes no identificats, reactius de
laboratori no especificats anteriorment
Fracció 10. OLIS LUBRICANTS
Caixa de 60
Olis de motor no regenerables
litres
Olis de motor gestionats pel servei públic, en el cas de no acumular el
volum mínim que requereix l’adjudicatari del servei
Fracció 11. FILTRES D’OLI
Bidó de 60
litres.
Fracció 12. RESIDUS ESPECIALS DE GRANS DIMENSIONS
Caixa gran de
1x1,20x0,6
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Fracció 13. DRAPS BRUTS

Fracció 14. TÒNERS
Fracció 16. MATERIAL D’AÏLLAMENT SENSE AMIANT
Fibra de vidre
Fracció 17. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB AMIANT

(de 500 litres)
juntament
amb fracció 3.
Tots junts en
una caixa a
part.
Caixa de 60
litres
“Big
bags”
especials
“Big
bags”
especials

Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
El servei comarcal ha previst integrar en el servei de promoció pública per a la recollida de residus
especials en petites quantitats, les fraccions 1 a la 13.
Els tòners i tintes d’impressió de la fracció 14, que tenen valor de venda en el mercat del
reciclatge, seran entregats al gestor autoritzat que resulti adjudicatari d’aquest servei, en base a
l’oferta econòmica sobre la compra del material recollit dins d’aquesta fracció.
Les fraccions 15 i 16 no s’han inclòs dins de la llista de residus admesos, però comptaran amb
sistemes de suport del servei per a la seva correcta gestió.
D’altra banda, el servei comarcal preveu l’entrega de l’oli mineral regenerable a aquest mateix
gestor de recollida, fins que no es pugui adaptar a les quantitats mínimes de recollida que
requereix el servei públic de recollida i tractament de l’oli mineral usat de l’Agència de Residus de
Catalunya, que correspon a un gestor diferent
Condicions d’admissió
La deixalleria pot sotmetre l’entrada de determinats REPQ a la sol·licitud de permisos d’entrada
específics, sempre i quan el servei comarcal determini que presenten una perillositat excessiva
per les característiques de les instal·lacions comarcals.
El reglament del servei ja preveu supeditar a permís específic les entrades de recipients a pressió
buits de grans dimensions, com poden ser les bombones antigues, els extintors antics, els bidons
de begudes carbòniques... Així com els petards antics que hagin quedat caducats en les llars. Es
coordinarà l’entrada d’aquests residus a les instal·lacions municipals com a màxim una setmana
abans que tingui lloc el servei de retirada de residus del servei públic de recollida i tractament de
REPQ.
Els usuaris que portin a la deixalleria un residu del grup dels REPQ hauran de:
- Ésser advertits de la inconveniència de barrejar materials de característiques diferents.
- Ésser advertits dels REPQ sotmesos a permís específic.
- Portar els productes en el seu envàs original i, en el cas que no sigui així, que aquest envàs
estigui correctament etiquetat, indicant el material que han contingut.
- Portar els envasos ben tapats, sobretot els productes fitosanitaris
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- Extreure els envasos de dins de la bossa o recipient amb què els ha transportat, evitant
qualsevol vessament del contingut, i col·locar-los boca amunt en el taulell indicat per
l’encarregat, que habitualment serà una cubeta de retenció de líquids, on l’encarregat procedirà
a la seva classificació. La manipulació d’aquests residus es troba sota la responsabilitat de
l’usuari fins el moment que l’encarregat els prengui i els dipositi dins de la caixa corresponent.
En cap cas, l’usuari introduirà o extraurà residus de dins de les caixes de REPQ de la
deixalleria. L’encarregat podrà demanar la col·laboració de l’usuari en el cas de pots grans que
s’hagin de col·locar en els cubs o caixes de 500 litres.
- Els REPQ s’emmagatzemaran en el mateix recipient portat per l’usuari, sense cap tipus de
transvasament, ben tancats i classificats, dins les caixes i cubs subministrats pel servei públic,
que estaran degudament identificats.
- L’encarregat evitarà la tasca d’extracció de material de dins d’altres recipients i usarà sempre
els equips de protecció per qualsevol manipulació que hagi de fer dels REPQ.
- Els REPQ s’emmagatzemaran, un cop identificat i etiquetat correctament el material, en el
magatzem tancat de residus especials

Condicions d’admissió comercials
Els REPQ comercials poden tenir diversos orígens:
a) Residus generats en el procés productiu dins les dependències del comerç.
b) Residus generats per raó de l’activitat a casa del client (els pots de pintura…)
c) Residus generats durant les tasques de manteniment de les instal·lacions efectuades per
personal propi.
d) Residus propis del comerç però generats per una empresa externa (servei de manteniment
de maquinària, pintors, empreses de neteja...) que es farà càrrec de la gestió d’aquests
residus.
Els REPQ generats per comerços, tallers, oficines i serveis, sigui quin sigui el seu origen, no estan
finançats pel servei de promoció pública de recollida i tractament de residus especials en petites
quantitats.
Les deixalleries municipals poden admetre aquests residus sempre i quan els comercials s’adaptin
a les condicions que imposa el servei:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Dur a terme les tasques d’etiquetatge dels envasos no originals que li indiqui l’encarregat,
restant obligat a realitzar pel seu compte aquesta manipulació.
Sistema de recollida
Les caixes i el cubs es mouen amb traspalés fins a l’exterior del magatzem. L’amplada mínima de
la porta del magatzem ha de fer 1,5 m.

PILES
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La recollida i tractament de piles és un servei públic de l’Agència de Residus de Catalunya, a
través de la Planta de Tractament de Piles i Fluorescents del Pont de Vilomara i Rocafort.
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
La nova Guia d’implantació i gestió de deixalleries de l’Agència de Residus recomana separar les
piles en dues categories: piles botó i piles de format gran i acumuladors secs o bateries.
Les bateries que gestiona el servei públic són del tipus: bateries de telèfons mòbils, de càmeres
de vídeo... Les bateries d’automòbil i altres que contenen Pb- àcid es tracten per altres vies.
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
Tots els tipus de piles gestionades pel servei públic es poden introduir en els bujols que entrega la
mateixa planta de tractament o altres recipients condicionats que subministri el servei comarcal.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin piles a la deixalleria hauran de:
- Separar els diferents formats segons li indiqui l’encarregat, que dependrà de les fraccions
sol·licitades pel servei públic.

Condicions d’admissió comercials
Les piles i acumuladors portats per comerços poden tenir dos orígens diferents:
a) Ser un producte de la seva pròpia activitat o generat en les seves dependències (com pot
ser un hotel)
b) Ésser recollit com a establiment col·laborador del servei de recollida de piles (que en
aquest cas no està obligat pel SIG dels RAEE)
Les piles generades en el propi establiment es consideren un residu comercial pel fet que les
piles generades per comerços, tallers, oficines i serveis no estan finançats pel servei públic de
recollida i tractament de piles.
Les piles recollides com establiment col·laborador no es consideren un residu comercial i el
comerç no resta obligat a transferir a la deixalleria el material que han dipositat els particulars en el
bujol del seu establiment. Aquest servei de transferència serà realitzat per les brigades municipals,
tal i com s’ha fet de manera anterior a la posada en funcionament de la deixalleria o per mitjà
d’altres mecanismes que s’instaurin en el futur.
Les deixalleries municipals poden admetre aquests residus sempre i quan els comercials s’adaptin
a les condicions que imposa el servei:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Separar les diferents fraccions de piles segons li indiqui l’encarregat, restant aquesta
manipulació a càrrec del comerç.
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Sistema de recollida
Els bujols per a les piles podran estar situats, indistintament, en el magatzem tancat de residus
especials o en el cobert.
L’operari del servei públic desplaçarà el bujol fins a peu de camió emprant les pròpies rodes del
contenidor.

PNEUMÀTICS
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
La recollida, transport i tractament dels pneumàtics estan finançats des de l’origen pel Sistema
Integrat de Gestió dels pneumàtics fora d’ús (SIGNUS). Els tallers mecànics i les deixalleries
poden signar un conveni amb Signus per a la recollida gratuïta de pneumàtics, complint el
requeriment d’acumular un mínim de 100 unitats.
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
La deixalleria podrà admetre els models de pneumàtics inclosos en el SIGNUS.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin pneumàtics a la deixalleria hauran de:
- Separar la llanta de la coberta de cautxú.
- Col·locar els pneumàtics desballestats en el pati de triatge formant una pila seguint les
indicacions de l’encarregat.
Condicions d’admissió comercials
Els pneumàtics comercials poden tenir diversos orígens:
a) Com a producte de la seva activitat, com a taller mecànic.
b) Pel manteniment dels vehicles de l’empresa amb personal propi.
El Sistema Integrat de Gestió (SIGNUS) sobre els pneumàtics fora d’ús cobreix les despeses de
transport i tractament, de manera indistinta, pels pneumàtics portats a les deixalleries pels
particulars i pels pneumàtics acumulats en els tallers mecànics o altres empreses durant el
manteniment dels seus vehicles.
Les deixalleries municipals poden donar suport en la gestió d’aquests residus en els casos que
l’establiment no es pugui adaptar a les condicions de lliurament que estableixi el SIG.
Les deixalleries municipals poden admetre aquests residus sempre i quan els comercials s’adaptin
a les condicions que imposa el servei:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
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- Acceptar els preus de gestió dels seus residus i el procediment de facturació practicat pel
servei comarcal, que en aquest cas serà una participació mínima pel fet que el servei de
recollida i tractament és gratuït per a la instal·lació.
- Separar la llanta de la coberta de cautxú, restant obligat a fer pel seu compte aquesta
manipulació.
Sistema de recollida
El sistema exigeix que les deixalleries que no disposen de contenidor per a pneumàtics i la seva
recollida es faci a granel i que guardin aquests residus sota cobert. Això fa que les instal·lacions
municipals del servei comarcal no siguin aptes per acumular aquest residu. Els pneumàtics
dipositats en les deixalleries municipals formaran part del grup de residus del pati de triatge i
d’aquí seran transportats a la caixa de 30m3 de la deixalleria comarcal.

OLI MINERAL USAT
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
Els olis minerals usats són els provinents d’automòbils i maquinària. La gestió d’aquest residu és
titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya i el seu tractament es porta a terme a la planta de
tractament d’oli mineral d’Alcover.
És important assegurar-se que l’oli mineral recollit estigui lliure d’elements contaminats, com per
exemple clor, excés d’aigua, oli vegetal, líquids de fre... Atès que si els paràmetres de
contaminació són superiors als establerts per l’empresa gestora no poden ser valoritzats i la
deixalleria n’ha de pagar el sobre cost.
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
A les deixalleries municipals l’oli portat pels usuaris es mantindrà en el mateix recipient original
sense fer transvasaments.
Segons la Guia d’implantació i gestió de deixalleries de l’Agència de Residus, l’oli mineral s’ha de
recollir en un contenidor adequat i evitar que es produeixin vessaments que puguin afectar el terra.
Mentre no es recullin els volums mínims requerits pel servei públic, que actualment és de 400
litres, aquest residu es gestionarà per mitjà del servei de recollida de residus especials en petites
quantitats, com a fracció 10 d’olis lubricants, entregant l’oli dins del mateix recipient portat per
l’usuari.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin oli usat de cotxes i maquinària diversa a la deixalleria, hauran de:
- Ésser informats de que no es poden barrejar els olis minerals amb els olis vegetals.
- Portar l’oli dins del seu bidó original, i en el cas que no ho sigui, portar el recipient amb una
etiqueta que indiqui el seu contingut.
- Posar prou cura a l’hora de manipular-los dins la deixalleria fins a ser introduïts en la caixa o la
cubeta de retenció.
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Condicions d’admissió comercials
L’oli mineral de vehicles i maquinària comercial pot tenir diversos orígens:
a) El generat per tallers mecànics com a conseqüència de la seva activitat (fora i dins del
taller)
b) El generat per tallers, professionals del sector de la ramaderia, l’agricultura i altres en el
manteniment de la seva pròpia maquinària i vehicles, amb personal propi.
L’oli mineral acumulat pels tallers mecànics com a conseqüència de la seva activitat no serà
admès en el servei de deixalleria.
L’oli mineral generat per tallers, professionals del sector de la ramaderia, l’agricultura i
altres serà admès sempre i quan els comercials s’adaptin a les condicions que imposa el servei:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
Sistema de recollida
L’oli mineral envasat serà transferit a la deixalleria comarcal prenent les mesures necessàries per
evitar vessaments.

ROBA USADA I CALÇAT
El servei comarcal establirà convenis de cooperació amb entitats sense ànim de lucre que treballin
per a la inserció sòciolaboral per gestionar aquests residus. Generalment les empreses dedicades
a aquest servei entreguen els seus propis contenidors, que són aptes per a l’exterior.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin roba i calçat a la deixalleria hauran de:
- Ésser informats de la conveniència de portar de manera acurada tots els articles que treu de
casa que encara es poden fer servir.
- Comunicar si es tracta de roba i calçat reutilitzables quan entra a la deixalleria i permetre les
comprovacions que consideri l’encarregat. L’encarregat només demanarà a l’usuari que
extregui el material de dins les bosses per ser classificat, en el cas que l’usuari informi que no
ha fet la classificació a casa.
- El material serà introduït en el contenidor dins d’una bossa tancada, que habitualment serà la
mateixa bossa portada per l’usuari.
- En el cas que es tracti de material reutilitzable l’encarregat informarà a l’usuari que el seu
residu serà introduït en el circuït de reutilització de materials del servei.
- Separar el material reutilitzable de la resta de material tèxtil que no es pugui reutilitzar, en
aquestes fraccions: roba i sabates reutilitzables i roba per draps que aniran al contenidor de la
roba i roba o sabates en mal estat que hauran d’anar a la contenidor de material no
valoritzable. La introducció de la roba i calçat reutilitzable i del material destinat a draps en un
mateix contenidor o en contenidors separats dependrà del conveni establert amb l’entitat
col·laboradora que realitzi el servei de recollida.
Àrea Medi Ambient
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Condicions d’admissió comercials
Dins de la categoria de roba i calçat usats no s’inclou els draps bruts generats en el procés de
producció o neteja, els quals seran gestionats com a REPQ.
L’aportació de roba i calçat en bon estat per part d’una activitat comercial serà gestionada com
un residu domiciliari, sense cap tipus de cost per l’activitat.
L’aportació de roba i calçat net en mal estat que no puguin ésser aprofitats per l’entitat
col·laboradora en la gestió d’aquests residus seran comptabilitats com a residu comercial amb
cost per a l’empresa, que dependrà del seu cost de tractament.
Entrega de roba i calçat reutilitzable als usuaris de la deixalleria
Tenint en compte el valor social que comporta la gestió acurada dels residus reutilitzables i el fet
que l’entrega indiscriminada del material reutilitzable dipositat en la instal·lació poc provocar certa
aprensió a les persones que han portat el residu, la deixalleria procedirà de la següent manera:
- Està desautoritzada l’entrega indiscriminada de material reutilitzable als visitants de les
deixalleries municipals i la deixalleria comarcal.
El servei comarcal establirà convenis de cooperació amb entitats sense ànim de lucre que treballin
per a la inserció sòciolaboral per gestionar aquests residus i també pot establir sistemes de
cooperació amb els serveis socials de la comarca per tal d’afavorir les famílies amb necessitats
especials.

MOBLES I ESTRIS REUTILITZABLES
Les tasques de restauració, reparació, neteja i posterior distribució del material pot ser realitzada
en la mateixa instal·lació comarcal o s’entregarà a empreses o entitats especialitzades, que
normalment estan relacionades amb la inserció sòciolaboral.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin a la deixalleria un residu del grup dels mobles i estris reutilitzables, hauran
de:
- Ésser informats de la conveniència de traslladar de manera acurada tots els articles que treu de
casa que encara es poden fer servir.
- Comunicar que es tracta d’un aparell reutilitzable en la seva entrada a la deixalleria i permetre
les comprovacions que consideri l’encarregat.
- En el cas que es tracti d’un aparell reutilitzable l’encarregat informarà a l’usuari que el seu
residu serà introduït en el circuït de reutilització de materials del servei.
- Dipositar l’article en el magatzem de materials reutilitzables.
Condicions d’admissió comercials
Els estris i mobles reutilitzables comercials poden tenir diversos orígens:
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a) Dins del mateix establiment, per substitució del mobiliari d’ús genèric de l’empresa (no
s’inclouen la maquinària d’ús específic en el procés productiu)
b) A casa del client, per substitució de mobles i estris vells del client.
El mobiliari i altres estris comercials propis en bon estat: serà gestionada com un residu
domiciliari, sense cap tipus de cost per a l’activitat.
El mobiliari i altres estris comercials propis en mal estat: que no puguin ésser aprofitats:
seran comptabilitats com a residu comercial amb cost per a l’empresa, depenent de la fracció a la
qual pertanyin com a residu: ferralla, fustes o voluminosos no valoritzables.
Els estris i mobles reutilitzables, diferents de RAEE, originats per substitució dels mobles i
estris vells del client: actualment són considerats residus domèstics i la normativa vigent no
obliga a l’empresa distribuïdora a fer-se càrrec de la seva gestió. En el cas que el client sol·liciti a
l’empresa el trasllat dels articles vells fins a la deixalleria, aquesta ho podrà fer sense cost al seu
càrrec sempre i quan es compleixi que:
- El client acrediti la propietat d’aquells residus, emprant els mecanismes que disposi el servei
de deixalleria.
- El client resideixi en el municipi i estigui donat d’alta en el servei.
- El distribuïdor empri la deixalleria municipal del lloc de residència del client o la deixalleria
comarcal.

Entrega de mobles i estris reutilitzables als usuaris de la deixalleria
Es procedirà de la mateixa manera que en l’apartat anterior de la roba i el calçat.
En el cas de mobles i estris reutilitzables (que presenten un contingut menys personal que la roba
usada), el servei comarcal podrà considerar també la seva utilització en mercats de segona mà
que es puguin organitzar a l’empara del servei.

TÒNERS I CARTUTXOS DE TINTA.
Els cartutxos i tòners de fotocopiadores i impressores es dipositaran en les caixes o contenidors
subministrats pel transportista autoritzat que hagi contractat el servei comarcal, obeint les seves
indicacions i recomanacions.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin a la deixalleria un residu d’aquest grup, hauran de:
- Dipositar el residu en el contenidor corresponent segons li indiqui l’encarregat.
Condicions d’admissió comercials
L’empresa adjudicatària del servei de recollida de tòners i cartutxos d’impressió recollits en les
deixalleries municipals ofereix les mateixes condicions al material d’origen domiciliari que al
material d’origen comercial.
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Les deixalleries municipals poden donar suport a totes les empreses amb oficina, que generen
tòners i tintes d’impressió , en la correcta gestió d’aquests residus, en els casos que l’establiment
no es pugui adaptar a les condicions de lliurament que requereixin les empreses de recollida que
treballen a la comarca.
Les deixalleries municipals poden admetre aquests residus sempre i quan els comercials s’adaptin
a les condicions que imposa el servei:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.

OLI VEGETAL USAT
Els contenidors més habituals emprats per les empreses dedicades a la retirada d’oli usat són
bidons de 120 litres que es substitueixen per bidons nets en el moment de la seva retirada. Pel
seu volum es poden emmagatzemar sense problema al magatzem de residus especials.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin a la deixalleria oli vegetal usat hauran de:
- Ésser informats que no es pot barrejar l’oli vegetal i l’oli mineral.
- Ésser informats de la conveniència de treure les restes de menjar de l’oli abans de ser abocat
al recipient de casa.
- La introducció del contingut de l’envàs dins del bidó de l’oli vegetal, podrà ser efectuat per
l’encarregat o per l’usuari, procurant no vessar líquid a terra durant el procés de transvasament.
- El bidó de l’oli vegetal estarà dipositat, preferentment, en el magatzem tancat de residus
especials damunt d’una cubeta o d’una estora protectora.
Condicions d’admissió comercials
L’empresa adjudicatària del servei de recollida d’oli vegetal dipositat en les deixalleries municipals
ofereix les mateixes condicions al material d’origen domiciliari que al material d’origen comercial.
Les deixalleries municipals poden donar suport als restaurants i establiments generadors d’oli de
fregir, en la correcta gestió d’aquest residu, en els casos que l’establiment no es pugui adaptar a
les condicions de lliurament que requereixin les empreses de recollida d’oli que treballen per a la
comarca.
Les deixalleries municipals poden admetre aquests residus sempre i quan els comercials s’adaptin
a les condicions que imposa el servei:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.

CD i DVD
Els suports d’emmagatzematge òptic (CD, CD-R i DVD) seran dipositats en les caixes
subministrades pel servei de recollida i reciclatge d’aquest material que ofereix l’empresa
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CDERIKA, pionera a l’estat espanyol en la recuperació del policarbonat que conforma el 99 % del
suport. La mateixa empresa subministra un destructor de la informació.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin a la deixalleria un residu d’aquest grup, hauran de:
- Passar el suport pel destructor de la informació, a càrrec del mateix usuari.
- Dipositar el residu en el contenidor corresponent segons li indiqui l’encarregat.
Condicions d’admissió comercials
L’empresa adjudicatària del servei de recollida de CD i DVD recollits en les deixalleries municipals
ofereix les mateixes condicions al material d’origen domiciliari que al material d’origen comercial.
Les deixalleries municipals poden admetre aquests residus sempre i quan els comercials s’adaptin
a les condicions que imposa el servei:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Destruir els seus propis suports, emprant el destructor de la instal·lació o el seu propi.
Condicions d’admissió de CD i DVD provinents d’altres punts de recollida municipals
L’empresa adjudicatària subministra varis contenidors a un mateix ens local. En el cas que un
ajuntament vulgui distribuir-los en altres punts del municipi, com pot ser el propi ajuntament,
l’escola... el servei comarcal no es farà responsable de la protecció de les dades contingudes en
aquests suports fins al moment que un responsable municipal porti el material recollit a la
deixalleria i, ell mateix, el passi pel destructor.

BATERIES DE PLOM-àcid
Les bateries contenen àcids altament corrosius. Els contenidors on s’emmagatzemin han de ser
de materials resistents a aquests àcids i, per aquest motiu, estaran preferentment ubicats en el
magatzem tancat per als residus especials, per evitar que es deteriorin pels factors meteorològics,
i disposaran d’un sistema de recollida de vessaments.
El destí de les bateries d’automòbil serà el mateix que altres models de bateria que contenen Pbàcid, les quals són admeses per l’empresa OXIVOLT instal·lada a Sant Julià del Llor i Bonmatí, i
que és l’única empresa catalana dedicada fins ara a aquesta gestió. El transport fins a la planta
serà a càrrec del servei, fent transferència a la deixalleria comarcal.
Condicions d’admissió
Les bateries seran emmagatzemades per l’encarregat, en el magatzem tancat de residus
especials i s’hauran de protegir amb plàstic retractilat.
Dependent del volum aportat pels usuaris, es col·locaran directament damunt les cubetes de
retenció de líquids degudament embolicades amb plàstic retractilat o s’incorporarà una caixa
estanca apte per a aquest ús.

Àrea Medi Ambient
Consell Comarcal de la Selva

33

Reglament d’explotació deixalleries

Condicions d’admissió comercials
Les bateries d’automòbil poden tenir diversos orígens:
a) Generades per tallers mecànics com a conseqüència de la seva activitat (fora i dins del
taller)
b) Generades per tallers, professionals del sector de la ramaderia, l’agricultura i altres en el
manteniment dels seus propis vehicles amb personal propi.
Les bateries acumulades pels tallers mecànics com a conseqüència de la seva activitat no
seran admeses en el servei de deixalleria.
Les bateries generades per tallers, professionals del sector de la ramaderia, l’agricultura i
altres per manteniment de la seva pròpia maquinària seran admeses sempre i quan els
comercials s’adaptin a les condicions que imposa el servei:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Embolicar les bateries amb plàstic de retractilar, seguint les instruccions de l’encarregat, restant
obligat a realitzar pel seu compte aquesta manipulació.

PLÀSTICS
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
La subdivisió dels plàstics anirà condicionada a les possibilitats d’admissió de plàstics per part de
les empreses properes a la comarca dedicades al triatge o recuperació directe d’aquests residus i
a la mateixa sinèrgia del conveni amb el SIG ECOEMBES.
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
En previsió de l’evolució de les possibilitats de recuperació dels diversos tipus de plàstics, les
deixalleries del servei comarcal estan preparades per ampliar o disminuir les subdivisions de
plàstic diferenciades. En el moment que la separació de dues o més fraccions no resulti rentable,
es podran unificar varis dels contenidors disponibles per incrementar la capacitat de magatzem.
1. Envasos de plàstic admesos pel SIG Ecoembes: en caixa de 5m3 amb sistema de
descàrrega inferior ubicada a l’exterior de la instal·lació.
2. Plàstic dur admès per recuperadors propers a la comarca ( PVC, PS, ABS, PET...)Es
col·locaran en la caixa de 3m3 al pati o en “big bags” destinats a les diverses subdivisions
detallades a la deixalleria, i, en el cas de mobiliari de plàstic de dimensions excessives per
a la caixa, es col·locarà en el pati de triatge de la instal·lació.
3. Plàstic film admès per recuperadors propers a la comarca (PP, PEBD, PEAD... ) :
Quan s’opti per la classificació detallada d’aquest residu, caldrà diferenciar-lo en les
fraccions indicades pel recuperador, que poden ser: plàstic film transparent, plàstic film de
color, plàstic de bombolles i bossa de plàstic més gruixut... i cadascuna de les fraccions es
dipositarà en un “big bag” per separat. Depenent del volum generat es dotarà la instal·lació
d’una premsa compactadora per fer bales o es traslladarà el plàstic comprimit manualment
dins del mateix “big bag”.
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4. EPS o POREXPAN: es tracta d’un dels plàstics de més difícil recuperació en el mercat del
reciclatge a causa de la seva baixa densitat, que incrementa els costos del transport.
Depenent del seu origen i de les possibilitats de valorització que ofereixi el mercat,
s’introduirà en el contenidor groc quan es tracti de restes d’embalatges amb punt verd de
ECOEMBES, en el contenidor de material no valoritzable o en un recipient específic.
5. PVC: acostuma a tenir un valor de mercat nul. Formen part d’aquesta fracció restes de
fusteria de plàstic, canonades de plàstic, persianes... . Depenent del seu origen i de les
possibilitats de valorització que ofereixi el mercat, s’introduirà en el contenidor del plàstic
dur o en un recipient específic.
Els usuaris que portin residus de plàstic hauran de:
- Separar les diverses subdivisions que es detallin en la deixalleria.
- Col·laborar en les tasques de desballestament que l’encarregat consideri imprescindibles per
separar el plàstic d’altres materials continguts en l’objecte. El servei pot definir de manera més
concreta quina ha de ser la participació de l’usuari en aquestes feines.
- Realitzar les tasques de compressió, aixafament o empaquetament indicades per l’encarregat
per reduir el volum del residu.
Condicions d’admissió comercials
Els plàstics comercials poden pertànyer a totes les subdivisions relacionades anteriorment i
cadascuna pot estar sotmesa a condicions de lliurament diferents:
- Envasos de plàstic admesos pel SIG Ecoembes
- Envasos de plàstic que no són admesos pel SIG Ecoembes
- Altres objectes de plàstic admesos per recuperadors propers a la comarca:
Envasos de plàstic admesos pel SIG Ecoembes
Pertanyen a aquesta categoria els envasos lleugers de mida domèstica, que poden ésser
introduïts en l’àrea d’aportació de l’exterior de la deixalleria o a qualsevol àrea d’aportació del
carrer. La introducció d’aquests materials a l’àrea d’aportació de la deixalleria no serà
comptabilitzada com una entrada a la deixalleria si no que formarà part de la gestió del servei de
recollida selectiva comercial.
Envasos de plàstic que no són admesos pel SIG Ecoembes
El SIG d’envasos i residus d’envasos no admet les tipologies d’envasos considerats de mida o
d’ús exclusiu comercial, tot i la seva similitud amb els envasos domèstics, de mida més reduïda:
- bidons de productes alimentaris de més de 20 litres i bidons de productes de neteja
de més de 20 litres assimilables a domèstics, que seran gestionats com a plàstic dur
- envasos de mida més reduïda de productes agressius (lleixiu, sosa càustica,
salfumant...), que seran gestionats com a REPQ
- caixes de fruita de plàstic que seran gestionades com a plàstic dur o per reutilitzar
- caixes de fruita de fusta que seran gestionades com a fusta neta
- plàstic film, plàstic de bombolles, sacs... que seran gestionats com a plàstic tou
- safates de porexpan per alimentació... que seran gestionades com a plàstic
reciclable o com a material no valoritzable, segons les possibilitats de recuperació
- elements de protecció de porexpan que seran gestionats com a porexpan, obeint els
sistemes de recollida que s’instaurin.
Dins d’aquest grup s’inclouen envasos comercials amb orígens diferents:
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a) Envasos i embolcalls generats en el mateix establiment
b) Envasos i embolcalls que embalen els articles distribuïts a casa del client (embalatges de
cartró, protectors de porexpan, plàstic film...)
Sobre els envasos i embolcalls que embalen els articles distribuïts a casa del client
(embalatges de cartró, protectors de porexpan, plàstic film...): Tot i que la obligatorietat que el
comerç es faci càrrec d’aquests residus no està definida per l’Agència de Residus, el servei
comarcal sí que considera aquest origen com a comercial.

Altres objectes de plàstic admesos per recuperadors propers a la comarca
S’obeiran els mateixos criteris que els definits en l’apartat destinat als usuaris particulars.
Els comerços que portin a la deixalleria residus del grup dels plàstics hauran de:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Col·laborar en les tasques de desballestament que l’encarregat consideri imprescindibles per
separar el plàstic d’altres materials continguts en l’objecte, restant obligat a dur a terme aquesta
manipulació pel seu compte.
- Realitzar les tasques de compressió, aixafament o empaquetament indicades per l’encarregat
per reduir el volum del residu, restant obligat a dur a terme aquesta manipulació pel seu
compte, fins i tot si es tracta de la utilització de la premsa compactadora (si existeix en la
instal·lació).

VIDRE
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
El vidre es pot classificar en 5 tipologies: envasos de vidre, ampolles de cava senceres, vidre pla
transparent, vidre pla color i mirall (que redueix el valor de l’anterior si es barreja), altres vidres de
difícil recuperació (vidre de seguretat o laminar, vidre armat, vidre antixocs).
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
Tenint en compte que el nombre de fraccions de vidre detallades a la deixalleria s’anirà adaptant a
les variacions d’aquest mercat del reciclatge i a les exigències dels gestors propers a la comarca,
el servei comarcal ha previst dur a terme les següents classificacions:
1. Envasos de vidre (amb barreja d’envasos transparents i envasos de color): a la caixa de
3m3 de l’exterior.
2. Ampolles de cava senceres: en la tradicional gàbia per a les ampolles de cava (tenint
present, però, que actualment la reutilització de les ampolles de cava es troba en recés).
3. Vidre pla transparent i vidre pla color i mirall: en caixes de petites dimensions de
descàrrega inferior.
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4. Altres vidres de difícil recuperació (vidre de seguretat o laminar, vidre armat, vidre
antixocs): la deixalleria disposarà d’un contenidor específic o es dipositaran directament en
el contenidor de material no valoritzable, depenent de l’existència de recuperadors.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin residus de vidre hauran de:
- Separar les diverses subdivisions que es detallin en la deixalleria.
- Col·laborar en les tasques de desballestament que l’encarregat consideri imprescindibles per
separar el vidre emmarcat. El servei pot definir de manera més concreta quina ha de ser la
participació de l’usuari en aquestes feines.
- Introduir cada fracció en el contenidor corresponent.
Condicions d’admissió comercials
El vidre comercial pot provenir de tots els orígens de generació considerats com a comercials:
a) Generació per raó de l’activitat (dins l’empresa o a casa del client)
b) Per manteniment de les instal·lacions
c) ...
I pot pertànyer a totes les subdivisions relacionades anteriorment i cadascuna pot estar sotmesa a
condicions de lliurament diferents:
- Envasos de vidre admesos pel SIG ECOVIDRIO
- Resta de vidres descrits
Envasos de vidre admesos pel SIG ECOVIDRIO
Com són les ampolles de vidre i flascons de mida domèstica i de mida comercial.
Poden ésser introduïts en l’àrea d’aportació de l’exterior de la deixalleria o a qualsevol àrea
d’aportació del carrer. La introducció d’aquests materials a l’àrea d’aportació de la deixalleria no
serà comptabilitzada com una entrada a la deixalleria si no que formarà part de la gestió del servei
de recollida selectiva comercial.
Resta de vidres descrits
Es dipositaran en els contenidor de dins de la deixalleria tal com indiqui l’encarregat.
Els comerços que portin a la deixalleria residus del grup del vidre hauran de:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Col·laborar en les tasques de desballestament que l’encarregat consideri imprescindibles per
separar el vidre del seu marc, restant obligat a dur a terme aquesta manipulació pel seu
compte.
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METALLS
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
Una separació a fons dels metalls pot distingir: xapatge (objectes i bidons de ferro tou o aliatges
amb altres metalls), ferro dur i sense aliatges amb altres metalls, llaunes incloses al SIG
ECOEMBES, coure, cables elèctrics de fil de coure, alumini, acer inoxidable fèrric, acer inoxidable
no fèrric, llautó, bronze, plom, zenc.
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
Tenint en compte que el nombre de fraccions de metall detallades a la deixalleria s’anirà adaptant
a les variacions d’aquest mercat del reciclatge, a les exigències dels gestors propers a la comarca
i a les quantitats que arribin habitualment a la deixalleria, el servei comarcal ha previst dur a terme
les següents classificacions:
1. Xapatge (peces de ferro tou sense incloure els electrodomèstics de gama
blanca): es ficarà en caixa oberta de 3m3 de descàrrega inferior i en el cas de peces
de gran volum (arxivadors...) es dipositaran en el pati de triatge de la instal·lació.
2. Electrodomèstics de gama blanca: es dipositaran en el pati específic per a la gama
blanca d’aquí seran transferits a la caixa de gran volum subministrada pel mateix SIG
a la deixalleria comarcal.
3. Ferro dur: es ficarà en caixa oberta de 3m3 de descàrrega inferior.
4. Alumini: en caixa de 3m3 o “big bag” depenent de la quantitat habitual que arribi a la
deixalleria.
5. Llaunes incloses al SIG ECOEMBES: a l’àrea d’aportació de l’exterior de la
instal·lació o al contenidor d’alumini
6. Metalls bons (coure, llautó, bronze, plom, zenc): en caixes individuals, que es puguin
col·locar en prestatges al cobert per optimitzar l’espai.
7. Cables elèctrics de fil de coure: al bujol del cobert.
8. Acer inoxidable fèrric: al pati de triatge o en contenidors específics depenent del
volum de l’objecte.
9. Acer inoxidable no fèrric: al pati de triatge o en contenidors específics depenent del
volum de l’objecte.
Condicions d’admissió
L’usuari que porti residus de metall a la deixalleria haurà de:
- Separar les diverses subdivisions que es detallin en la deixalleria.
- Col·laborar en les tasques de desballestament que l’encarregat consideri imprescindibles per
separar el metall d’altres materials continguts en l’objecte. El servei pot definir de manera més
concreta quina ha de ser la participació de l’usuari en aquestes feines.
- Introduir cada fracció en el contenidor corresponent o en el pati de triatge.
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Condicions d’admissió comercials
El metall comercial pot provenir de tots els orígens de generació considerats com a comercials:
a) Generació per raó de l’activitat (dins l’empresa o a casa del client)
b) Per manteniment de les instal·lacions
c) ...
I pot pertànyer a totes les subdivisions relacionades anteriorment i cadascuna pot estar sotmesa a
condicions de lliurament diferents:
-

Els envasos de metall admesos al SIG ECOEMBES
Les llaunes d’alumini referides anteriorment
Els electrodomèstics de gama blanca
La resta de materials fèrrics, relacionats anteriorment:

Els envasos de metall admesos al SIG ECOEMBES
Com són les llaunes de mida domèstica d’acer i d’alumini).
Poden ésser introduïts en l’àrea d’aportació de l’exterior de la deixalleria o a qualsevol àrea
d’aportació del carrer. La introducció d’aquests materials a l’àrea d’aportació de la deixalleria no
serà comptabilitzada com una entrada a la deixalleria si no que formarà part de la gestió del servei
de recollida selectiva comercial.
Les llaunes d’alumini referides anteriorment
Es valorarà també la conveniència d’introduir-les dins de la fracció de l’alumini de la deixalleria.
Els electrodomèstics de gama blanc
Seran gestionats obeint les condicions del SIG dels RAEE i les condicions d’admissió comercial
relacionades en l’apartat dels residus d’aparells elèctrics i electrònics.
La resta de materials fèrrics, relacionats anteriorment
Seran gestionats obeint les condicions de detall de la deixalleria.
Els comerços que portin a la deixalleria residus del grup del metall hauran de:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Col·laborar en les tasques de desballestament que l’encarregat consideri imprescindibles,
restant obligat a dur a terme aquesta manipulació pel seu compte.

FUSTA
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
El tractament de la fusta (excepte els palets reutilitzables) suposarà un cost per a la deixalleria;
que només es podrà reduir separant els materials de cost de tractament menor dels que no es
poden reciclar.
Per classificar la fusta a fons, es pot separar entre: palets reutilitzables, fusta massissa i sense
barreja d’elements plàstics (palets trencats, marcs de fusteria...) i fusta mixta (rexapats,
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aglomerats....). Depenent del gestor final, la fusta massissa s’haurà de dividir també entre fusta
verge i fusta tractada (envernissada, encerada, pintada...)
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
Tenint en compte que el nombre de fraccions de fusta detallades a la deixalleria s’anirà adaptant a
les variacions d’aquest mercat del reciclatge i a les exigències dels gestors propers a la comarca,
el servei comarcal ha previst dur a terme les següents classificacions:
1. Palets reutilitzables, en un espai del pati arrecerat per ser carregats al camió a granel,
juntament amb la resta de material reutilitzable.
2. Fusta verge (sense ceres, pintures o vernissos com poden ser trossos de palets,
marcs de fusteria sense tractar o caixes de fruita de fusta) en una caixa de 3m3 de
doble ganxo.
3. Fusta tractada (mobles i trossos de fusta massissa encerada o envernissada,
aglomerat rexapat de fusta, DM... ) al pati de fusta.
4. Fusta mixta (mobles i tossos de tauler rexapat de material plàstic o altres materials) al
pati de voluminosos no valoritzables.
Condicions d’admissió
L’usuari que porti residus de fusta a la deixalleria haurà de:
- Separar les diverses subdivisions que es detallin a la deixalleria.
- Col·laborar en es tasques de desballestament que l’encarregat consideri imprescindibles per
separar la fusta d’altres materials continguts en l’objecte. El servei pot definir de manera més
concreta quina ha de ser la participació de l’usuari en aquestes feines.
- Introduir cada fracció en el contenidor corresponent o en el pati de triatge.
Condicions d’admissió comercials
La fusta comercial pot tenir diversos orígens:
a) Residus generats en el procés de fabricació o per raó de l’activitat (siguin generats dins de
l’establiment o taller i siguin generats a casa del client)
b) Articles vells generats pel client i que el professional ha substituït per nous models
Sobre la fusta generada en el procés de fabricació, els comerços que portin a la deixalleria
residus del grup de la fusta hauran de:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Col·laborar en les tasques de desballestament que l’encarregat consideri imprescindibles,
restant obligat a dur a terme aquesta manipulació pel seu compte.
Sobre els articles vells de fusta generats pel client i que el professional ha substituït per
nous models: aquests podran ser admesos gratuïtament en la instal·lació municipal o comarcal
sempre i quan el particular acompanyi el vehicle o informi prèviament a la deixalleria sobre
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l’entrada d’aquest material. Quan es tracti de residus recollits en municipis que no pertanyin al
servei comarcal, el comerç o instal·lador s’haurà de fer càrrec dels costos de la gestió.

PAPER I CARTRÓ
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
La tria de paper i cartró anirà lligada als preus de mercat, tot i que generalment les subdivisions
més valuoses són les representades pel paper de diari (sense fotos o anuncis de color), el paper
blanc, el paper continu d’impressora i el cartró ondulat.
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
Tenint en compte que el grau de detall de la facció del paper i cartró que es faci a la deixalleria
dependrà de les variacions del mercat del reciclatge i de les exigències dels gestors propers, la
deixalleria ha previst la possibilitat de dues fraccions: Barreja de paper i cartró al contenidor de
recollida selectiva de 5 o 9 m3 de l’exterior de la deixalleria, i contenidor de 3m3 lligat a
campanyes específiques al pati.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin residus de paper i cartró hauran de:
- Separar les diverses subdivisions que es detallin en la deixalleria.
- Realitzar les tasques de compressió, aixafament o empaquetament indicades per l’encarregat
per reduir el volum del residu.
- Introduir cada fracció en el contenidor corresponent.
Condicions d’admissió comercials
El paper i cartró comercial pot pertànyer a totes les subdivisions relacionades anteriorment i
cadascuna pot estar sotmesa a condicions de lliurament diferents:
- Envasos de cartró admesos pel SIG ECOEMBES
- Paper
Envasos de cartró admesos pel SIG ECOEMBES
Inclou envasos comercials amb orígens diferents:
a) Embalatges de cartró generats en el mateix establiment
b) Embalatges de cartró que embalen els articles distribuïts a casa del client que, tot i que la
obligatorietat de gestió comercial no està definida, el servei comarcal sí que considera
aquest origen com a comercial.
El comerç podrà introduir els seus residus de cartró en l’àrea d’aportació de l’exterior de la
deixalleria o a qualsevol àrea d’aportació del carrer com ha fet tradicionalment, tot i que el SIG
ECOEMBES no contempla el finançament dels envasos i embalatges de cartró comercial en la
seva totalitat. La introducció d’aquests materials a l’àrea d’aportació de la deixalleria no serà
comptabilitzada com una entrada a la deixalleria si no que formarà part de la gestió del servei de
recollida selectiva comercial. El servei es reserva el dret d’implantar campanyes específiques de
les tipologies de cartró més valuoses en el mercat de la valorització, requerint la separació
d’aquest material de la resta.
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Paper
El SIG ECOEMBES no finança la recollida dels derivats del paper que no siguin envasos de
cartró. Pel fet que, tradicionalment, aquest material ha estat admès en els contenidors de recollida
selectiva del carrer, el comerç podrà introduir els seus residus de paper en l’àrea d’aportació de
l’exterior de la deixalleria o a qualsevol àrea d’aportació del carrer.

RUNA
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
La runa admesa en les instal·lacions municipals ha de provenir de restes d’obres menors i
reparació domiciliària. Generalment les deixalleries obliguen a portar només runa neta d’altres
materials (fusta , plàstic, ferralla, uralites...). El catàleg europeu de residus defineix la runa com la
composició de formigó, maons, teules i materials ceràmics, que s’agrupen amb el codi 1701.
També s’admetran dins d’aquesta fracció els materials de construcció a base de guix sense
components perillosos contemplats en el codi 17802, adaptant aquest criteri a les restriccions que
s’acabin imposant sobre la gestió del material a base de guix.
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
Les deixalleries municipals disposaran d’un sol contenidor de runes i admetran només runa neta.
Condicions d’admissió
Els usuaris que portin runa d’obres menors i reparació domiciliària hauran de:
- Presentar la llicència municipal d’obres menors.
- Ésser informats que no pot contenir fustes, ferros i altres materials no petris.
- Respectar la quantitat setmanal màxima admesa com a usuari particular.
Condicions d’admissió comercials
La runa comercial pot tenir diversos orígens:
a) Generada per constructors en l’exercici de la seva activitat
b) Generada dins de l’establiment comercial durant una petita reparació realitzada per una
empresa contractada
c) Generada dins de l’establiment comercial durant una petita reparació realitzada pel propi
personal del negoci (disposant sempre de llicència municipal d’obres menors)
La runa generada per constructors serà admesa sempre i quan la seva aportació correspongui
a una obra menor i s’adapti a les quantitats setmanals màximes admeses.
La runa generada en un establiment comercial per una empresa constructora, serà
considerat un residu del professional que realitza l’obra.
La runa generada per un establiment comercial per mitjà del propi personal, serà admesa
sempre i quan es presenti el permís municipal d’obres menors i en les quantitats setmanals
màximes admeses.
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Els comercials que vulguin portar residus del grup de les runes a la deixalleria hauran de:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Sota cap motiu no s’admetrà runa bruta d’altres materials.

Sistema de recollida
Caixa de 4,25 m3 accionada amb el sistema de cadenes o caixa de 10 m3 amb el sistema de
ganxo, depenent de l’espai disponible a cada instal·lació

RESIDU VERD
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
Són els residus de jardineria i de poda que es puguin generar als domicilis particulars o en
operacions de manteniment dels jardins i els parcs municipals. Aquests residus s’han de lliurar
nets d’altres materials.
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
Les deixalleries municipals del servei comarcal diferenciaran dues subdivisions, obeint les
recomanacions de la planta de compostatge comarcal:
1. Esporga d’arbres ornamentals i gespa
2. Restes vegetals
Tot i el seu origen similar, el comportament d’aquests residus dins del procés de transformació en
la planta de compostatge és diferent: la gespa i les restes vegetals entren dins la categoria de la
fracció orgànica i no de la fracció llenyosa.

Condicions d’admissió
Els usuaris que portin residus verds a la deixalleria hauran de:
- Ésser informats que no pot contenir altres residus diferents de l’esporga i altres restes de l’hort i
el jardí.
- Ésser informats de la conveniència de separar les restes amb llenya, de les restes que només
són herbàcies (com la gespa) i que aquesta separació es fa per afavorir el procés de
compostatge a la planta de compostatge comarcal.
- Ésser informats de la conveniència que la gespa dipositada hagi estat segada com a màxim 7
dies abans del moment del seu trasllat fins a la deixalleria i que s’hagi mantingut ventilada fins
a l’últim moment (per retardar la seva descomposició i generació del lixiviat).
- Retallar les branques fins a una llargada màxima de 1,5 m, per tal d’aprofitar al màxim la
cabuda del contenidor de la deixalleria
- Respectar la quantitat setmanal màxima admesa com a usuari particular.
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- Col·locar el residu al contenidor corresponent indicat per l’encarregat, abocant la gespa sense
la bossa.
Condicions d’admissió comercials
El residu verd comercial pot tenir diversos orígens:
a) Generat per jardiners professionals en l’exercici de la seva activitat
b) Generat per un establiment comercial durant les tasques d’arranjament de les seves zones
verdes i per a les quals ha contractat una empresa de jardineria
c) Generat per un establiment comercial durant les tasques d’arranjament de les seves zones
verdes emprant personal propi de l’empresa per realitzar aquestes tasques.
El residu verd generat en les zones verdes d’un establiment comercial és un residu propi de
l’establiment del qual n’haurà d’acreditar la seva correcta gestió encara que contracti una empresa
de jardineria externa que es farà càrrec de la gestió del residu verd que es generi.
Els comercials que vulguin portar residus del grup del residu verd a la deixalleria hauran de:
- Complir les condicions generals d’admissió que es relacionen en l’apartat anterior i les
condicions generals que afecten l’entrada de residus comercials.
- Separar sempre la bossa de la gespa quan s’aboqui en el contenidor.
Sistema de recollida
L’esporga d’arbres ornamentals o fracció llenyosa es dipositarà dins d’una caixa de 4,25 m3 amb
el sistema de cadenes o una caixa de 10m3 amb sistema de ganxo, depenent de l’espai de cada
instal·lació municipal. Quan els serveis realitzats mitjançant el sistema de cadenes, es prioritzaran
aquells que permetin la realització de serveis de recollida itinerants com pot ser la utilització de
vehicles tipus jumbo aptes per al buidatge de barques de pes inferior als 1000 kgs
aproximadament i que alhora efectuen certa compressió del material recollit dins la caixa.
La gespa i restes vegetals que conformen la fracció orgànica es dipositarà en contenidors rodats
de 1100 litres, per ser recollits mitjançant el mateix servei de recollida de la fracció orgànica
municipal o comercial.

RESIDUS NO VALORITZABLES
Descripció de la fracció i de les seves subdivisions
Els residus no valoritzables estan constituïts per: residus que no es poden valoritzar per cap via i
aquells residus que, tot i ser valoritzables, no disposen d’un recuperador proper i/o la valorització
suposa un cost excessiu pel servei.
Subdivisions previstes en les deixalleries municipals
Les deixalleries municipals contemplen dues subdivisions:
1. Residus voluminosos que poden ser dipositats i recollits fàcilment des del pati de triatge.
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2. Residus de dimensions reduïdes que la seva disposició en el pati de triatge donaria una
imatge desendreçada a la instal·lació i dificultaria el procés de recollida, en el cas que es
faci amb polp.

Condicions d’admissió
Els usuaris que portin a la deixalleria un residu del grup dels residus no valoritzables hauran de:
- Comunicar que es tracta d’un aparell no reutilitzable en la seva entrada a la deixalleria i
permetre les comprovacions que consideri l’encarregat.
- Col·laborar en les tasques de desballestament que l’encarregat consideri imprescindibles per
separar les fraccions reciclables. El servei pot definir de manera més concreta quina ha de ser
la participació de l’usuari en aquestes feines.
Condicions d’admissió comercials
Els residus comercials no valoritzables poden tenir diversos orígens:
a) Residus generats en el procés de fabricació o per raó de l’activitat (siguin generats dins de
l’establiment o taller i siguin generats a casa del client)
b) Articles vells generats pel client i que el professional ha substituït per nous models
c) Residus assimilables a domèstics generats en les tasques de manteniment o reparacions
(siguin per tasques efectuades per una empresa externa o per mitjà de personal propi)
d) Residus genèrics
e) Residus aliens a l’activitat de l’empresa.
Sobre els residus no valoritzables generats en el procés de fabricació o per raó de
l’activitat: el comerç podrà continuar utilitzant els contenidors de rebuig del carrer, sempre i quan
es tracti de residus no especials admesos en les instal·lacions de disposició final de rebuig. El
servei municipal de recollida de rebuig admeti aquests residus comercials i compleixi la resta de
condicions imposades pel servei municipal. Depenent del servei de recollida de rebuig comercial
que ofereixi el municipi, l’entrada de material comercial no valoritzable al contenidor d’aquesta
fracció de la deixalleria, serà comptabilitzada per la deixalleria o es considerà com un ús del servei
de recollida de rebuig comercial del municipi.
Sobre els estris i mobles comercials no valoritzables que s’originin dins del mateix
establiment (per substitució del mobiliari i estris propis de l’empresa), seran comptabilitzats com a
residu comercial amb cost per a l’empresa, depenent de la fracció a la qual pertanyin com a
residu: ferralla, fustes o voluminosos (amb destí a abocador).
Sobre els articles vells generats pel client i que el professional ha substituït per nous
models (diferents de RAEE): seran considerats residus domèstics i l’empresa distribuïdora no
s’ha de fer càrrec de la seva gestió. En el cas que el client sol·liciti a l’empresa distribuïdora el
trasllat dels articles vells fins a la deixalleria, aquesta ho podrà fer sense cost al seu càrrec sempre
i quan es compleixi que: el client acrediti la propietat d’aquells residus, emprant els mecanismes
que disposi el servei de deixalleria, el client resideixi en el municipi i estigui donat d’alta en el
servei. El distribuïdor podrà emprar indistintament la deixalleria municipal del lloc de residència del
client o la deixalleria comarcal.
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Sistema de recollida
El material de gran volum serà dipositat en el pati específic dels voluminosos no valoritzables o en
una caixa de gran volum depenent de l’espai disponible en la instal·lació.
El material no valoritzable serà disposat en un contenidor de 1100 litres del mateix model que els
contenidors de recollida de rebuig del municipi i podrà ser recollit per aquest mateix servei
municipal.

RESIDUS AMB AMIANT
No s’admeten en les deixalleries municipals
El servei comarcal establirà convenis de cooperació amb gestors autoritzats, inscrits al RERA
(Registre d’empreses amb risc d’amiant), per a la correcta gestió d’aquests residus i donarà suport
als usuaris que sol·licitin aquest servei.
Les empreses constructores han de gestionar els residus d’amiant per mitjà d’una empresa
autoritzada.
Els establiments comercials que tinguin residus d’amiant, encara que es tracti d’elements no
integrats en una construcció i que la seva extracció no estigui catalogada com una obra menor, els
hauran de gestionar per sí mateixos contractant els serveis d’una empresa autoritzada.

13.2 Sistema d’explotació de la instal·lació comarcal
RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
En la deixalleria comarcal es disposaran les 5 fraccions recomanades pel Sistema Integrat de
Gestió d’aparells elèctrics i electrònics, emprant els mitjans de recollida que subministra el mateix
SIG.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses.

RESIDUS ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS
Seran col·locats en el magatzem de residus especials emprant els mateixos mitjans que
subministra el servei públic i seran recollits pels transportistes del Centre de recuperació de
residus especials en petites quantitats.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses.
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PILES
Es dipositaran en els bujols subministrats pel servei públic i seran recollides pels transportistes del
mateix servei.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses.

PNEUMÀTICS
El Sistema Integrat de Gestió dels pneumàtics fora d’ús (SIGNUS) contempla la retirada gratuïta
de caixes de 30 m3 col·locades a l’exterior. La deixalleria comarcal s’adaptarà a aquest requisit
reservant una caixa del moll a la recollida de pneumàtics.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret que aquí els pneumàtics es dipositen en una
caixa de 30 m3 del moll i les quantitats màximes admeses.

OLI MINERAL USAT
L’oli mineral recollit a les deixalleries municipals serà transferit al bidó adequat a aquest ús
disposat al magatzem de residus especials de la deixalleria comarcal. Des d’on serà recollit pel
servei públic de l’Agència de Residus. En el cas que la deixalleria no arribi a recollir el volum
mínim de 400 litres imposat pel servei públic, s’entregarà aquest residu al servei de promoció
pública de recollida de residus especials en petites quantitats que se l’emportarà en els mateixos
bidons portats per l’usuari.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses.

ROBA USADA I CALÇAT
La deixalleria comarcal emprarà el mateix tipus de contenidor subministrat per l’empresa
adjudicatària de la gestió de la roba i el calçat a les deixalleries municipals.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals.

MOBLES I ESTRIS UTILITZABLES
La deixalleria comarcal emmagatzemarà tot el material reutilitzable que s’hagi recollit a les
deixalleries municipals. La restauració en la mateixa instal·lació o el trasllat a altres dependències
de l’entitat col·laboradora en la gestió d’aquest material dependrà del volum recollit i de l’evolució
del servei comarcal.
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Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de la diferència d’espai disponible i les
quantitats màximes admeses.
TÒNERS
S’emprarà les mateixes caixes que les subministrades a les deixalleries municipals per l’empresa
adjudicatària del servei..
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals.

OLI VEGETAL USAT
S’emprarà les mateixes caixes que les subministrades a les deixalleries municipals per l’empresa
adjudicatària del servei.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals tret de les quantitats màximes admeses.

CD i DVD
S’emprarà les mateixes caixes que les subministrades a les deixalleries municipals per l’empresa
adjudicatària del servei..

BATERIES DE PLOM-àcid
S’empraran contenidors on s’emmagatzemin resistents als àcids de les bateries que estaran
col·locats en el magatzem tancat per als residus especials, per evitar que es deteriorin pels factors
meteorològics i amb un sistema de recollida de vessaments.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses .

PLÀSTICS
Es mantenen les 5 fraccions que es detallen en les deixalleries municipals
1. Envasos de plàstic admesos pel SIG Ecoembes, en caixa de 5m3 amb sistema de
descàrrega inferior ubicada a l’esplanada de la deixalleria.
2. Plàstic dur admès per recuperadors propers a la comarca, caixa de 30 m3 al moll amb
el material a granel o dins dels mateixos “big bags” emprats a les instal·lacions municipals
depenent dels requeriments del gestor.
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3. Plàstic tou admès per recuperadors propers a la comarca, caixa de 30 m3 al moll, dins
dels mateixos “bigs bags” de les instal·lacions municipals mantenint separades les
diferents subdivisions.
4. Porexpan, en caixa de 30 m3 al moll
5. PVC, en “big bag”
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses.

VIDRE
Es mantenen les 5 fraccions que es detallen en les deixalleries municipals
1. Envasos de vidre, en la caixa de 30 m3 al moll, que pot ser emprada com a planta de
transferència del servei de recollida selectiva de vidre i optimitzar el transport al
recuperador designat pel SIG ECOVIDRIO.
2. Ampolles de cava senceres, en les tradicionals gàbies, que es situaran a l’esplanada de
la deixalleria (tenint en compte, però, que actualment la reutilització d’ampolles de cava
està en crisi)
3. Vidre pla transparent, en caixa de 3 m3 de descàrrega inferior sense sostre situada en
els espais entremitjos dels molls de càrrega.
4. Vidre pla color i mirall (que redueix el valor de l’anterior si es barreja), pel qual s’aplicarà
el mateix sistema de recollida que el del vidre transparent.
5. Altres vidres de difícil recuperació: vidre de seguretat o laminar, vidre armat, vidre
antixocs, pels quals caldrà valorar la conveniència de la seva gestió.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses.

METALLS
Es mantenen les 9 fraccions que es detallen en les deixalleries municipals
1. Xapatge o ferro tou (sense incloure els electrodomèstics de gama blanca), en caixa de 30
m3 ubicada en el moll.
2. Electrodomèstics de gama blanca, en caixa de 30 m3 ubicada en el moll.
3. Ferro dur, en caixa de 30 m3 situada en el moll.
4. Alumini, en caixa oberta de 3m3 situada en un espai entremig dels molls.
5. Llaunes incloses al SIG Ecoembes, a l’àrea d’aportació de l’esplanada.
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6. Metalls bons: coure, llautó, bronze, plom, zenc, en bujols o “big bags” en el magatzem.
7. Cables elèctrics de fil de coure, en bujol o “big bag” en el magatzem.
8. Inoxidable fèrric, en “big bag” en el magatzem.
9. Inoxidable no fèrric, en “big bag” en el magatzem.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses.

FUSTA
Es mantenen les 4 fraccions que es detallen en les deixalleries municipals: palets reutilitzables,
fusta massissa verge (palets trencats, marcs de fusteria, caixes de fruita...), fusta tractada sense
barreja d’elements plàstics, fusta mixta
1. Palets reutilitzables, apilats en la mateixa esplanada de la deixalleria.
2. Fusta massissa verge, directament a les instal·lacions de la planta de compostatge.
3. Fusta tractada sense barreja d’elements plàstics, en caixa de 30 m3 al moll.
4. Fusta mixta, en caixa de 30 m3 al moll o bé barrejada amb la resta de material no
valoritzable (segons destí final)
Condicions d’admissió
Les mateixes que a la deixalleria comarcal tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses.

PAPER I CARTRÓ
Es mantenen les 2 fraccions que es detallen en les deixalleries municipals (barreja de paper i
cartró i contenidor reservat a campanyes específiques) i s’afegeix el contenidor de cartró palla.
1. Barreja de paper i cartró, al contenidor de recollida selectiva de 5 o 9 m3 de l’esplanada
de la deixalleria.
Material recollit en campanyes específiques destinades als materials més valuosos, en contenidor
de 3m3 en un dels espais entremitjos del moll.
2. Cartró palla, caixa de 30 m3 al moll
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses.
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RUNA
Disposa d’una caixa de 10 m3 al moll, que serveix com a mitjà d’acumulació de dues o tres caixes
de 4,25 m3 recollides en les instal·lacions municipals i per a l’aportació directe per part dels
usuaris. Per aquest doble ús és molt convenient disposar en tot moment de dues caixes útils.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de la diferència de mida del contenidor i les
quantitats màximes admeses.

RESIDU VERD
El residu verd, tant el que provingui de la recollida de les deixalleries municipals com el portat per
usuaris particulars serà dipositat directament a les instal·lacions de la planta de compostatge.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret que en aquest cas es diposita directament en
la planta de compostatge comarcal i les quantitats màximes admeses.

RESIDUS NO VALORITZABLES
Es disposarà d’una caixa de 30 m3 al moll.
Condicions d’admissió
Les mateixes que a les deixalleries municipals, tret de les diferències en alguns dels contenidors
emprats i les quantitats màximes admeses.

RESIDUS AMB AMIANT
No s’admeten en la deixalleria comarcal.
El servei comarcal establirà convenis de cooperació amb gestors autoritzats, inscrits al RERA
(Registre d’empreses amb risc d’amiant), per a la correcta gestió d’aquests residus i donarà suport
als usuaris que sol·licitin aquest servei.
Les empreses constructores han de gestionar els residus d’amiant per mitjà d’una empresa
autoritzada.
Els establiments comercials que tinguin residus d’amiant, encara que es tracti d’elements no
integrats en una construcció i que la seva extracció no estigui catalogada com una obra menor, els
hauran de gestionar per sí mateixos contractant els serveis d’una empresa autoritzada.
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CAPÍTOL 3. DE LA INFORMACIÓ
Article 14. Facilitar informació a l’usuari de la deixalleria.
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 pugi 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 consulta que
pugui aparèixer.
La instal·lació disposarà d’una bústia de suggeriments i d’un llibre de reclamacions, que haurà de
posar a disposició de l’usuari. El model de llibre de reclamacions haurà de ser aprovat pel servei
comarcal de seguida que s’iniciï l’explotació de la deixalleria.
Article 15. Registre diari.
La informació mínima que ha de quedar registrada de manera diària ha d’incloure:
- Entrada d’usuaris, on constin hora de la visita, tipologia de l’usuari (particular, comerç, petita
indústria, ...), municipi de procedència i matrícula del vehicle.
- Tipus de materials aportats
- Natura, destinació i data de recollida de la sortida de productes
- Incidents i reclamacions
- Documentació dels transports
Per portar el registre d’aquestes dades cal elaborar dos tipus de registres:
a) 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 (partint
de les dades bàsiques definides a la fitxa model de l’annex 3).
b) Un llibre de registre de sortides de material, que l’encarregat haurà de complimentar per cada
sortida de material, i la informació recollida haurà de permetre fer un seguiment de la gestió
dels materials recollits a la deixalleria (partint de les dades bàsiques definides a l’annex 4).
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.
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CAPÍTOL 4. DEL PERSONAL DE LA DEIXALLERIA.
Article 16. Funcions del personal de la deixalleria. La Guaita mediambiental.
Les deixalleries municipals seran ateses per personal contractat directament pel servei comarcal
en base al Programa de coordinació del personal destinat a l’atenció al públic de les deixalleries
municipals adherides al servei comarcal, aprovat per Resolució de Presidència 2007P067, de 16
d’abril de 2007 i que es basa en la introducció de la figura de la guaita mediambiental de la Selva.
La guaita mediambiental suposa un dels mitjans del servei comarcal per assolir els seus objectius,
els quals tenen a veure amb la bona imatge del servei cap els usuaris i amb l’establiment de
sistemes de gestió basats en l’agilitat i l’optimització de les rutes de recollida:
Implantar sistemes d’optimització del servei comarcal partint de la bona gestió de les deixalleries
municipals.
Donar la imatge d’un servei acurat i que se sap adaptar a l’evolució dels sistemes de gestió de
residus.
Convertir la deixalleria en un punt de sensibilització mediambiental, constituint una mostra més del
progrés de la comarca cap a la sostenibilitat i el respecte al medi ambient.
Dins del servei d’atenció al públic, el servei comarcal garantirà que al llarg de tot l’horari d’obertura
de la deixalleria hi hagi almenys una persona encarregada de la instal·lació, que serà la
responsable de dur a terme les tasques de funcionament bàsic de la deixalleria.
Dins de la funció d’atenció al públic i manteniment diari de les instal·lacions, l’encarregat de la
deixalleria haurà de:
- Obrir i tancar la instal·lació
- La vigilància i control general de les activitats realitzades a l’interior de la deixalleria
- L’atenció i informació al públic sobre el funcionament de la instal·lació
- La identificació dels materials aportats i l’emmagatzematge dels residus especials
- La separació entre materials, o components dels mateixos per millorar el rendiment de
recuperació
- L’actualització dels fulls informatius dels cartells d’anuncis
- Manteniment de la zona enjardinada
- Neteja i manteniment de la instal·lació
De cara a dur a terme correctament les tasques que li seran encomanades, l’encarregat de la
deixalleria haurà d’acomplir:
- Tracte correcte amb el públic
- Anar correctament uniformat.
Dins de la funció de suport en la gestió del servei, l’encarregat de la deixalleria haurà de:
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- Trametre al servei comarcal el registre de l’estat dels patis i dels contenidors en el moment de
tancar la instal·lació.
- Donar suport al servei comarcal a l’hora de redimensionar els patis i el nombre de contenidors.
- Seguir les instruccions del servei comarcal d’utilitzar els contenidors i els espais de reserva fins
que es faci la ruta de recollida; tenint en compte que l’optimització del servei comarcal es basa
en la realització de rutes de recollida coordinades entre diverses instal·lacions.
- Acudir a la instal·lació durant les operacions de càrrega de material en els vehicles de transport
que tinguin lloc fora de l’horari d’obertura, seguint les indicacions del servei comarcal.
Dins del servei de comunicació ciutadana des de la mateixa instal·lació, l’encarregat de la
deixalleria haurà de:
- Aplicar i monitorar les campanyes de comunicació ciutadana que promogui el servei comarcal.
- Informar degudament als usuaris davant de qualsevol qüestió plantejada sobre la gestió dels
residus.
- Transmetre la importància mediambiental que comporta el gest de portar un residu a la
deixalleria i animar a la població a utilitzar el servei.

Capítol 5. DE LES INFRACCIONS I SANCIONS.

Article17. Tipus d’infraccions.
Les infraccions al present reglament es qualificaran com a lleus, greus o molt greus.

Article 18. Infraccions lleus.
Es consideraran infraccions lleus:
- La incorrecció de l’usuari respecte del personal de la instal·lació.
- En general, la inobservança de la normativa sobre lliurament de residus sempre que no estigui
tipificada com a infracció greu o molt greu.

Article 19. Infraccions greus.
Es consideraran infraccions greus:
- El dipòsit dels residus en un lloc diferent de l’indicat i, de manera especial, els abocaments fora
de les instal·lacions.
- Causar danys o perjudicis intencionats a les instal·lacions.
- L’abocament de residus no declarats al personal de la deixalleria.
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Article 20. Infraccions molt greus.
Es consideraran infraccions molt greus:
- L’ocultació o alteració maliciosa de les dades relatives a la identificació de l’usuari.
- L’ocultació o alteració maliciosa de les dades relatives a la identificació dels residus que es
pretenen entregar.
- La negativa a separar els residus lliurats, d’acord amb els articles d’aquest reglament.
Article 21. Criteris aplicables a les sancions.
Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en compte criteris
objectius i subjectius, que podran ser apreciats separada o conjuntament.
Article 22. Criteris objectius.
Criteris objectius:
- L’afectació a la salut i la seguretat de les persones.
- L’alteració social a causa del fet infractor.
- La gravetat del dany causat a la deixalleria o al medi ambient.
- La superfície afectada i el seu deteriorament.
- La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
- El benefici derivat de l’activitat infractora.
Article 23. Criteris subjectius.
Criteris subjectius:
- El grau de malícia del causant de la infracció.
- El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.
- La capacitat econòmica de l’infractor.
- La reincidència.

Article 24. Causes d’agravació de la sanció
Serà causa d’agravació de la sanció l’afectació del risc per a la salut de les persones o la
seguretat de la instal·lació que donarà lloc en tot cas a la imposició de la sanció en el seu grau
màxim.
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Article 25. Les sancions.
Sancions:
La imposició de sancions es durà a terme conforme al procediment establert en la normativa
administrativa reguladora dels procediments sancionadors i el Capítol II de la Llei 6/1993
reguladora dels residus, que en els seus articles 74 i 75 de la llei de residus fixen els límits de la
potestat sancionadora per a faltes molt greus, greus i lleus que corresponen als presidents dels
Consells Comarcals, que són:
1. Per a infracció molt greu: multa fins a 60.000 €
2. Per a infracció greu: multa fins a 30.000 €
3. Per a infracció lleu: 3.000 €
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ANNEXOS

ANNEX NÚMERO 1. RESIDUS ADMESOS
LLISTA 1. LLISTA DE REFERÈNCIA PER A LA GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Llista de residus admesos a les instal·lacions del servei de deixalleria comarcal
Residus especials
Residus especials admesos
- Tubs i làmpades fluorescents i llums de vapor de mercuri
- Bateries
- Piles i acumuladors
- Olis vegetals
- Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses
- Tòners i cartutxos d’impressió.
- Residus fotogràfics
- Olis minerals
- Grup de residus classificats com REPQ, gestionats pel servei pe promoció pública de
recollida i tractament de residus especials en petites quantitats (àcids, bases,
dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, fitosanitaris, productes comburents,
medicaments i cosmètics, radiografies, residus fotogràfics, termòmetres i altres
productes particulars admesos pel servei públic)
Residus especials sotmesos a permís específic del servei comarcal
- REPQ amb perill d’explosió: Recipients a pressió de gran volum (extintors,
bombones...), petards vells...
Residus especials no recollits, pels quals s’establiran convenis de cooperació amb gestors privats
- Residus amb amiant (plaques de teulades, canonades, dipòsits de fibrociment...)
Residus no especials i inerts
Residus no especials i inerts amb altres serveis de recollida municipals
- Paper i cartró
- Ampolles de vidre
- Envasos lleugers
Residus no especials i inerts sense altres serveis de recollida municipals
- Vidre pla i miralls
- Plàstics (diferents dels envasos domèstics)
- Ferralla i metalls
- Fustes
- Roba i calçat
- Electrodomèstics i altres aparells elèctrics i electrònics que no contenen substàncies
perilloses
- CD i DVD
- Pneumàtics
- Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària
- Andròmines
- Esporga d’arbres ornamentals
- Gespa i plantes d’horta i de jardí
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Llista de residus no admesos a les instal·lacions del servei de deixalleria comarcal
Residus que no siguin considerats com a residus municipals per la llei de residus
- Residus radioactius
- Residus miners
- Residus d’explotacions agrícoles i ramaderes que resultin de la pròpia explotació
- Explosius desclassificats,
- Els residus que es gestionin com a aigües residuals.
- Els efluents gasosos emesos a l’atmosfera
Residus municipals excessivament perillosos
- Residus sanitaris contaminats biològicament
- Residus especials de laboratori
- Residus amb amiant (que, en aquest cas, comptaran amb el suport del servei per
procedir a la seva correcta gestió)
Residus municipals ordinaris o especials que implicarien massa inconvenients a la instal·lació i/o
que ja tenen un circuit de recollida suficient al carrer
- Materials barrejats (runa amb restes d’altres materials...)
- Rebuig domèstic
- Vehicles fora d’ús.
- Llots de depuradora
- Cadàvers d’animals domèstics
- Restes de menjar

LLISTA 2. CLASSIFICACIÓ TIPOLÒGICA DELS RESIDUS PER INFORMACIÓ DELS
USUARIS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
RESIDUS ADMESOS
Tots els residus (ordinaris, voluminosos i especials) d’origen domèstic.
Excepte rebuig, fracció orgànica, residus sanitaris, residus explosius i residus amb amiant
Els residus comercials (assimilables als domèstics)
D’establiments, tallers, oficines i serveis del poble donats d’alta en el servei.
RESIDUS SOTA CONDICIONS ESPECIALS.
RUNA: cal presentar la llicència d’obra menor municipal.
RESIDUS AMB AMIANT: el servei donarà suport per a la seva correcta gestió per mitjà de gestors
autoritzats.
ENVASOS A PRESSIÓ DE GRAN VOLUM (bombones antigues, extintors antics... ): cal sol·licitar
entrada prèvia.
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LLISTA 3. RESIDUS ASSIMILABLES A DOMÈSTICS ADMESOS CODIFICATS
SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (CODI 20 CER)

Codi CER
1501
1701
150110
150111

150202
150203
170802
200101
200102
200110
200113
200114
200115
200117
200119
200121
200123
200125
200126
200127
200128
200129
200130
200132
200133
200134

200135
200136
200137
200138
200139
200140
200199
200201
200307

RESIDUS
ASSIMILABLES
A
DOMÈSTICS
PROCEDENTS DE COMERÇOS, INDÚSTRIES I
INSTITUCIONS
ENVASOS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA (EXCEPTE 150110 I 150111)
FORMIGÓ, MAONS, TEULES I MATERIAL CERÀMIC
ENVASOS QUE CONTENEN RESTES DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES O ESTAN
CONTAMINATS PER AQUESTES
ENVASOS METÀL·LICS QUE CONTENEN UNA MATRIU SÒLIDA I POROSA
PERILLOSA, INCLOSOS ELS RECIPIENTS A PRESSIÓ BUITS.
ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ (INCLOSOS ELS FILTRES D'OLI) ,
DRAPS DE NETEJA I ROBA PROTECTORA CONTAMINATS PER SUBSTÀNCIES
PERILLOSES
ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ, DRAPS DE NETEJA I ROBA
PROTECTORA DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 150202
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ A BASE DE GUIX DIFERENTS DELS
ESPECIFICATS EN EL CODI 170801
PAPER I CARTRÓ
VIDRE
ROBA
DISSOLVENTS
ÀCIDS
ÀLCALIS
PRODUCTES FOTOQUÍMICS
PLAGUICIDES
TUBS FLUORESCENTS I ALTRES RESIDUS QUE CONTENEN MERCURI
EQUIPS REBUTJATS QUE CONTENEN CLOROFUOROCARBURS
OLIS I GREIXOS COMESTIBLES
OLIS I GREIXOS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 200125
PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES QUE CONTENEN SUBSTÀNCIES
PERILLOSES
PINTURES, TINTS, ADHESIUS I RESINES DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL
CODI 200127
DETERGENTS QUE CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES
DETERGENTS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 200129
MEDICAMENTS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 200131
BATERIES I ACUMULADORS ESPECIFICATS EN ELS CODIS 16601,16602,16603
BATERIES I ACUMULADORS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI
200133, O SIGUI CORRESPONENTS ALS CODIS 16604,16605
EQUIPS ELÈCTRICS I ELCTRÒNICS REBUTJATS DIFERENTS DELS ESPECIFICATS
EN ELS CODIS 200121 I QUE CONTENEN COMPONENTS PERILLOSOS
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS DIFERENTS DELS
ESPECIFICATS EN ELS CODIS 200121, 200123 I 200135
FUSTA QUE CONTÉ SUBSTÀNCIES PERILLOSES
FUSTA DIFERENT DE L'ESPECIFICADA EN EL CODI 200137
PLÀSTICS
METALLS
ALTRES FRACCIONS NO ESPECIFICADES EN CAP ALTRA CATEGORIA
RESIDUS BIODEGRADABLES DE PARCS I JARDINS
RESIDUS VOLUMINOSOS
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Altres residus inclosos a la llista de residus originats a la indústria
assimilables a residus municipals comercials
150203

ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ, DRAPS DE NETEJA
PROTECTORA DIFERENTS DELS ESPECIFICATS EN EL CODI 150202

160601

BATERIES DE PLOM (D’AUTOMÒBIL)

160602

ACUMULADORS DE N-Cd

160603

160117

PILES QUE CONTENEN MERCURI
PILES ALCALINES (EXCEPTE LES QUE CONTENEN MERCURI) ALTRES PILES I
ACUMULADORS
BATERIES RECARREGABLES DE PETITS ELECTRODOMÈSTICS
EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS REBUTJATS DIFERENTS DELS
ESPECIFICATS EN ELS CODIS 200121, 200123 I 200135
TROSSOS DE FUSTA TRACTADA I TAULERS DE PARTÍCULES, FULLOLES I
SERRADURES
RESIDUS DE LA INDÚSTRIA FOTOGRÀFICA
PEL·LÍCULES I PAPER FOTOGRÀFIC QUE CONTENEN PLATA O COMPOSTOS
DE PLATA
PEL·LÍCULES I PAPER FOTOGRÀFIC QUE NO CONTENEN PLATA NI COMPOSTOS
DE PLATA
CÀMERES D’UN SOL ÚS SENSE PILES NI ACUMULADORS
ENVASOS METÀL·LICS QUE CONTENEN UNA MATRIU SÒLIDA I POROSA
PERILLOSA, INCLOSOS ELS RECIPIENTS A PRESSIÓ BUITS
AEROLS (D’HIGIENE PERSONAL I D’ALTRES APLICACIONS I EXTINTORS)
BOMBONES DE BUTÀ ANTIGUES LLIURADES PEL CIUTADÀ EL MATEIX DIA QUE
MOTNMELÓ FA EL SERVEI
EXTINTORS LLIURATS PEL CIUTADÀ AMB PERMÍS PREVI
DIPÒSITS DE GASOS LIQUATS

150202
160116

ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ (INCLOSOS ELS FILTRES D'OLI) DRAPS
DE NETEJA I ROBA PROTECTORA CONTAMINATS PER SUBSTÀNCIES
PERILLOSES
ANTICONGELANTS DIFERENTS EN EL CODI 160114

160604
160605
160214
30105
901
90107
90108
90110
150111
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ANNEX NÚMERO 2. QUANTITATS ADMESES
2.1 QUANTITATS MÀXIMES SETMANALS ADMESES A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL PER
USUARI PARTICULAR O COMERCIAL

RESIDUS NO ESPECIALS
Codi

CER

Codi CER industrial
municipal assimilable

Descripció

200138

FUSTA
DIFERENT
DE
L'ESPECIFICADA EN EL CODI
200137

200139

sistema
de
mesura

Palets en bon estat

peça
gran

Palets no reutilitzables

peça
gran

unitats
màximes
admeses

combinades amb...

5

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
reutilitzables

2

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
reutilitzables

0,250 m3

resta trossos de fusta

30105

Trossos de fusta verge
m3
Trossos de fusta, encenalls i
retalls de fusta verge
m3

0,250 m3

resta trossos de fusta

30105

Serradures

m3

0,250 m3

resta trossos de fusta

30105

Taulers de partícules i fulloles

m3

0,250 m3

resta trossos de fusta

Caixes de fruita comercials

caixes

20

Caixes de fruita d'una parada
caixes
del mercat setmanal

20

PLÀSTICS
Plàstic
dur
admès
per
recuperador proper comarca:
galledes, tubs (NO PVC),
percinles, mobiliari de terrassa
de plàstic, caixes de fruita de
plàstic, bidons alimentaris de
més de 20 litres (no PET)...

25

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
reutilitzables
resta caixes i bidons de
plàstic
resta caixes i bidons de
plàstic
resta caixes i bidons de
plàstic

0,125 m3

resta plàstic dur

0,250 m3

resta plàstic tou

Mobiliari de terrassa de plàstic
unitats
Bidons alimentaris de més de 20
litres
bidó

15

Caixes de fruita plàstic dur
caixa
Caixes de fruita plàstic dur d'una
parada del mercat
caixa
ALTRES
PLÀSTICS DURS
(PVC, ABS...)

25

25

Plàstic tou
PEBD incolor Plàstic film i de
retractilar transparent(comprimit) m3
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PEBD color Plàstic film de color
(comprimit)
m3

1501

200102

resta plàstic tou

Plàstic de bombolles (comprimit) m3
PEAD Sacs de plàstic gruixut
(comprimit)
m3

0,250 m3

resta plàstic tou

0,250 m3

resta plàstic tou

Sacs de ràfia

m3

0,250 m3

resta plàstic tou

Plàstic d'hivernacle

m3

0,250 m3

resta plàstic tou

Porexpan d'ús no alimentari
ENVASOS DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA (EXCEPTE 150110
I 150111)
Envasos de paper i cartró plegat
i lligat
Envasos lleugers d'aliments (de
menys de 20 litres) aixafats
Envasos de vidre (un cop
trencats)
Ampolles de cava senceres
(pendent confirmar tendència
sector)

m3

0,250 m3

resta plàstic tou

m3

1 m3

resta paper i cartró

m3

0,250 m3

m3

0,250 m3

unitats

100
unitats

VIDRE
vidre pla transparent (un cop
trencat)
m3
miralls i vidre pla de color (un
m3
cop trencat)
vidre armat, vidre laminat i vidre
que no es trenca (antibales,
vidres de cotxes)
m3

200140

0,125 m3

resta vidre pla

0,125 m3

resta vidre pla

0,125 m3 resta vidre pla

METALLS

160118

160119

160119
200101

0,250 m3

Xapatge,llaunes
fèrriques
ferralla de menor qualitat

i
m3

1 m3

resta trossos metall

Ferro dur

m3

1m3

resta trossos metall

Alumini

m3

1m3

resta trossos metall

Acer

m3

1m3

resta trossos metall

Mobiliari de ferro no RAEE

moble
metàl·lic

15

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
reutilitzables

Mobiliari d'acer

moble
metàl·lic

15

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
reutilitzables

Mobiliari d'alumini

moble
metàl·lic

15

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
reutilitzables

llautó, bronze, plom, coure...

m3

1m3

resta trossos metall

m3
plegat

1 m3

resta paper i cartró

m3
plegat

1 m3

resta paper i cartró

PAPER I CARTRÓ
Cartró palla de grans productors
plegat i lligat
Paper continu d'ordinador, paper
blanc, revistes (en cas de
diferenciar-lo per mitjà d'una
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campanya específica)
200110

ROBA
Roba
en
bon
estat
contaminada i calçat

200125

no
m3

0,250 m3

Roba i calçat en mal estat
m3
(Servei
de
promoció
pública)Roba contaminada i
draps bruts es contempla a
150203
OLIS
I
GREIXOS
COMESTIBLES

0,250 m3

Oli vegetal usat

25 litres

litres

PINTURES, TINTS, ADHESIUS
I RESINES DIFERENTS DELS
ESPECIFICATS EN EL CODI
200127

200128

150203

(Servei de promoció pública)
Pintures/Pastosos no especials
(pintures, vernissos, greixos,
ceres…)
(Servei de promoció pública)
ABSORBENTS, MATERIALS
DE FILTRACIÓ, DRAPS DE
NETEJA
I
ROBA
PROTECTORA
DIFERENTS
DELS ESPECFICATS EN EL
CODI 150202

litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
50 litres

Filtres… generats a cuines o
altres activitats no especials
unitats

200130

200132

Draps bruts, roba protectora
generada a cuines o altres
activitats no especials…
litres
No es contempla roba usada en
centres sanitaris…
(Servei de promoció pública)
DETERGENTS
DIFERENTS
DELS ESPECIFICATS EN EL
CODI 200129

1
filtre
setmanal

50 litres

litres
(distribuït
Detergents de cuina, sanitaris, s en els
oficines
que
no
tinguin pots que
siguin)
20 litres
components especials
MEDICAMENTS DIFERENTS
DELS ESPECIFICATS EN EL
CODI 200131
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resta pintures/pastosos
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resta pintures/pastosos i
dissolvents

resta
detergents
comercials
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200114,
200115)
i
aerosols
neteja i resta REPQ
diferents
de
pintures/pastosos
i
dissolvents
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(Servei de promoció pública o
be conveni amb Entitat sense
ànim de lucre) Medicaments
caducats de les farmacioles de
qualsevol empresa (excepte
productes
biològicament
contaminats) (aigua oxigenada i
alcohol pertany a un altre codi)
litres

200134

160604

160605

200136

160214

(Servei de promoció pública)
Cosmètics caducats o tubs
buits…
de
perruqueries
i
estètiques (les ceres pertanyen
a un altre codi)
BATERIES I ACUMULADORS
DIFERENTS
DELS
ESPECIFICATS EN EL CODI
200133
Piles alcalines (excepte les que
contenen mercuri), altres piles i
acumuladors utilitzades en el
procés de fabricació, durant
l'activitat i en l'oficina
Bateries recarregables de petits
electrodomèstics
i
eines
elèctriques
(trepant,
tornavisos…) utilitzats durant el
procés de fabricació o l'activitat
Piles alcalines (excepte les que
contenen mercuri), altres piles i
acumuladors recollits com a
punt de recollida voluntari
EQUIPS
ELÈCTRICS
I
ELECTRÒNICS REBUTJATS
DIFERENTS
DELS
ESPECIFICATS
EN
ELS
CODIS 200121, 200123 I
200135 SIGUIN GENERATS
PEL MATEIX ESTABLIMENT O
RECOLLITS COM UN PUNT DE
RECOLLIDA
COMERCIAL
OBLIGATORI
(SIG RAEE categoria A4 no
especials)
Aparells i petits
electrodomèstics
que
no
contenen residus especials:
vídeos, DVD, càmeres de vídeo,
equips de música, altaveus,
eines de bricolatge, instruments
de
música,
petits
electrodomèstics,
joguines
elèctriques
(trens
elèctrics,
cotxes
elèctrics,
consoles,
videojocs, telèfons, escàners,
contestadors,
calculadores
(sense
paper),
càmeres
fotogràfiques , comandaments,
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20 litres

resta de REPQ diferents
de pintures/pastosos i
dissolvents

litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
20 litres

resta productes de
cosmètica
200132,
200126 -les ceres- i
150110
i
aerosols
cosmètica) i resta REPQ
diferents
de
pintures/pastosos
i
dissolvents

litres

1 litre

resta piles

litres

1 litre

resta piles

no cal

sense
limitacion
s

sense limitacions

50 peces

resta RAEE o resta
articles reutilitzables o
no reutilitzables

peça
petita
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reguladors
de
calefacció,
termòstats i també mòbils i
aparells de telecomunicacions
(de la Categoria A5)

(SIG RAEE Categoria A2) Grans
electrodomèstics
de
gama
blanca (radiadors d'oli, radiadors
elèctrics, estufes elèctriques,
termos elèctrics, rentadores,
assecadores,
escalfadors
elèctrics, forns, vitroceràmiques,
lluminàries (sense bombetes ni
fluorescents), ventiladors i forns peça
microones
gran
200199

15
electrodo
mèstics

resta RAEE o
resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
reutilitzables

ALTRES FRACCIONS
Articles reutilitzables
Andròmines
reutilitzables
assimilables a domèstiques peça
generades a la mateixa empresa gran

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
15 mobles reutilitzables

Andròmines
reutilitzables
substituïdes per articles nous a peça
casa del client
gran

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
15 mobles reutilitzables
resta RAEE o
resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
50 peces reutilitzables
resta RAEE o
resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
50 peces reutilitzables

Articles
reutilitzables
assimilables a domèstic en la peça
mateixa empresa
petita
Articles reutilitzables substituïts
per articles nous a casa del peça
client
petita
Matalassos
Matalassos generats
mateixa empresa

901

en

unitats

Matalassos
substituïts
per
articles nous a casa del client
unitats
Residus no especials de la
indústria fotogràfica
090107 Pel·lícules i paper
fotogràfic que contenen plata o
compostos de plata (Servei de
promoció pública o gestor privat) litres
090108 Pel·lícules i paper
fotogràfic que no contenen plata
ni compostos de plata (Servei de
promoció pública o gestor privat) litres
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2

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
reutilitzables

2

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
reutilitzables

20 litres

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

20 litres

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

la
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160115

90110 Càmeres d'un sol ús
sense piles ni acumuladors
(Servei de promoció pública o
litres
gestor privat)
Sabates de fre diferents del
unitats
codi 160111

5

160103

Pneumàtics fora d'ús

unitats

4

1701

170802
200307

Runes
Formigó, maons, teules i
material ceràmic
m3
Materials de construcció a base
de
guix
diferents
dels
especificats en el codi 170801
m3

0,250 m3

resta runes

0,250 m3

resta runes

Residus voluminosos
Andròmines no valoritzables
assimilables a domèstiques
generades en la mateixa peça
empresa
gran

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
15 mobles reutilitzables

Andròmines no valoritzables
substituïdes per noves a casa peça
del client
gran

peça
petita

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
15 mobles reutilitzables
resta RAEE o
resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
50 peces reutilitzables
resta RAEE o
resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
50 peces reutilitzables

m3

1m3

m3

0,125 m3

sistema
de
mesura

unitats
màximes
admeses

combinades amb...

m3

0,250 m3

resta trossos de fusta

Petits objectes no valoritzables
assimilables a domèstics en la peça
mateixa empresa
petita
Petits objectes no valoritzables
substituïts per nous a casa del
client
Residus biodegradables de
parcs i jardins
Esporga (restes llenyoses de
llargada inferior a 1,5 metres)
Gespa i plantes de l'hort i del
jardí (segades 7 dies abans com
a màxim)

200201

20 litres

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

RESIDUS ESPECIALS
Codi
CER
munici
pal

200137

Codi
CER
industrial
assimilable

Descripció
FUSTA
QUE
CONTÉ
SUBSTÀNCIES PERILLOSES
Trossos de fusta tractada
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30105
200117

Trossos de fusta reciclada (DM,
aglomerats…)
m3
Trossos de fusta rexapada
(melamines, fòrmiques...)
m3

0,250 m3

resta trossos de fusta

0,250 m3

resta trossos de fusta

Mobles de fusta tractada o peça
reciclada i portes, finestres...
gran

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
15 mobles reutilitzables

Mobles de fusta rexapada
(melamines,
fòrmiques...)
i peça
portes, finestres...
gran

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
15 mobles reutilitzables

Mobles de fusta o derivats
substituïts per nous a casa del peça
client
gran
Taulers de partícules i fulloles i
serradures de fusta tractada o
reciclada
m3

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
15 mobles reutilitzables

0,250 m3

resta troços de fusta

PRODUCTES FOTOQUÍMICS

150110

Cartutxos de tòner

unitats

20

resta cartutxos i tòners

Cartutxos d'injecció de tinta

unitats

20

resta cartutxos i tòners

Radiografies
Pel·lícules
negatives
d’arts
gràfiques
Negatius fotogràfics en blanc i
negre (catàlegs…)
Pel·lícules
positives
d’arts
gràfiques (catàlegs…)
Envasos que contenen restes
de substàncies perilloses o
estan
contaminats
per
aquestes
Sempre
i
quan
aquestes
substàncies pertanyin als grups
descrits en altres categories
d'aquesta llista
(Servei promoció pública) resta
de
REPQ
diferents
de
dissolvents i pintures/pastosos:
àcids,
bases,
fitosanitaris,
productes
comburents,
productes particulars i aerosols

unitats

20

unitats

20

resta negatius i positius

unitats

20

resta negatius i positius

unitats

20

resta negatius i positius

litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
20 litres
litres
(distribuït
s en els
(Servei
promoció
pública) pots que
dissolvents i pintures/pastosos
siguin)
50 litres
litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
20 litres
litres
productes molt tòxics, residus (distribuït
d'arsènic (mata-rates), residus s en els
mercurials,
productes
no pots que
identificats (d'origen particular)
siguin)
20 litres
(Servei de promoció pública)
Cosmètics caducats o tubs
buits…
de
perruqueries
i
estètiques (les ceres pertanyen
a un altre codi)
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resta REPQ

resta REPQ
(combinats amb resta
productes de cosmètica
200132, 200126 -les
ceres- i 150110 i
aerosols cosmètica i
resta REPQ)

resta REPQ
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150111

Envasos
metàl·lics
que
contenen una matriu sòlida i
porosa perillosa, inclosos els
recipients a pressió buits
litres
(distribuït
(Servei
promoció
pública) s en els
Aerosols (d’higiene personal i pots que
siguin)
20 litres
d’altres aplicacions i extintors)

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
20 litres

(combinats amb resta
productes de cosmètica
200132, 200126 -les
ceres- i 150110 i
aerosols cosmètica)

litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
20 litres
litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
20 litres

resta
detergents
comercials
(200130
200129,
200114,
200115)
i
aerosols
neteja i resta REPQ

Aerosols perruqueries

Aerosols neteja

160117

200126

200127

Aerosols pintura
Bombones de butà antigues
lliurades amb permís previ
Bidons de begudes carbòniques
lliurades amb permís previ
Extintors antics lliurats pel
ciutadà amb permís previ
Dipòsits per a gasos liquats (no
especial)
OLIS I GREIXOS DIFERENTS
DELS ESPECIFICATS EN EL
CODI 200125
(Servei de promoció pública)
Pastosos (Greixos i ceres,
màstics i estucats, enduridors
excepte peròxids) del ram de la
pintura i ebenisteria

unitats

1 unitat

unitats

1 unitat

unitats

1 unitat

litres

50 litres

litres
(distribuït
(Servei de promoció pública) s en els
Pastosos (ceres) del ram de la pots que
cosmètica
siguin)
20 litres
(Servei de promoció pública)
Filtres d'oli
unitats
1 unitat
(Servei de promoció pública)
Olis lubricants
litres
5 litres
PINTURES, TINTS, ADHESIUS
I RESINES QUE CONTENEN
SUBSTÀNCIES PERILLOSES

resta aerosols i resta
REPQ

combinats amb resta de
pintures/pastosos
i
dissolvents
i
resta
REPQ
(combinats amb resta
productes de cosmètica
200132, 200126 -les
ceres- i 150110 i
aerosols cosmètica)

(Servei de promoció pública)
Pintures/pastosos especials

Àrea Medi Ambient
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coles,
adhesius,
silicones,
pintures, vernissos, greixos i
ceres, màstics i estucats,
enduridors
(excepte
els
peròxids)
(Servei de promoció pública)
Productes comburents amb
aplicacions cosmètiques

150202

litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
50 litres

litres
(distribuït
aigua oxigenada i tints de s en els
perruqueria (a base d'amoníac, pots que
siguin)
20 litres
d'oxidants...
(Servei de promoció pública)
Productes comburents amb
altres aplicacions
litres
(distribuït
Enduridors a base de peròxids, s en els
productes generadors de clor pots que
per a piscines
siguin)
20 litres
ABSORBENTS, MATERIALS
DE FILTRACIÓ (INCLOSOS
ELS FILTRES D'OLI NO
ESPECIFICATS
EN
CAP
ALTRA CATEGORIA) DRAPS
DE
NETEJA
I
ROBA
PROTECTORA
CONTAMINATS
PER
SUBSTÀNCIES PERILLOSES
litres
(distribuït
s en els
Generats per mecànics, fusters, pots que
ferrers…
siguin)
20 litres
litres
(distribuït
s en els
pots que
Generats per perruqueries
siguin)
20 litres

200129

litres
(distribuït
DETERGENTS
QUE s en els
CONTENEN
SUBSTÀNCIES pots que
siguin)
20 litres
PERILLOSES

200113

DISSOLVENTS

combinats amb resta de
pintures/pastosos
i
dissolvents
i
resta
REPQ

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents
resta
detergents
comercials
(200130
200129,
200114,
200115)
i
aerosols
neteja i resta REPQ
diferents
de
pintures/pastosos
i
dissolvents

(Servei de promoció pública)
Dissolvents líquids
litres
Generats per tallers mecànics: (distribuït
benzina, lubrificants, gasoil, , s en els
líquid de frens i anticongelants
pots que 50 litres
Àrea Medi Ambient
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combinats amb resta de
pintures/pastosos
i
dissolvents
i
resta
REPQ
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siguin)

Genèrics: antiòxid, alcohols,
lubrificants, diluents, dissolvents
de neteja

Generats a cuines: dissolvents
desengreixats

160116
200114

Anticongelants (no especial)
diferents dels especificats al
codi 160114

litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
50 litres
litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
50 litres
litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
50 litres

Generats en laboratoris de
fotografia (fixador fotogràfic)
litres
Genèrics: àcids en general
(excepte àcid pícric que és
explosiu)
litres
Àcids aplicats en laboratoris de
centres escolars
litres

combinats amb resta de
pintures/pastosos
i
dissolvents
i
resta
REPQ

combinats amb resta
productes de cosmètica
200132, 200126 -les
ceres- i 150110 i
aerosols cosmètica i
resta REPQ)
resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

20 litres

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

20 litres

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

20 litres

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

ÀLCALIS
(Servei de promoció pública)
Bases

Emprats
càustica,
alcalins,
amoníac

en
neteja:
sosa
lleixiu,
detergents
desembossadors,

Laboratori fotogràfic: revelador
fotogràfic,
200119

combinats amb resta de
pintures/pastosos
i
dissolvents
i
resta
REPQ

ÀCIDS
(Servei de promoció pública)
Àcids
litres
(distribuït
Productes de neteja: àcid s en els
clorhídric
(salfumant), pots que
desincrustant,
siguin)
20 litres
Generats en tallers mecànics:
àcid sulfúric (àcid de bateries),
fixador fotogràfic,
àcids en
general (excepte àcid pícric)
litres
20 litres

200115

combinats amb resta de
pintures/pastosos
i
dissolvents
i
resta
REPQ

litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
20 litres
litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
20 litres

combinats amb resta
productes de cosmètica
200132, 200126 -les
ceres- i 150110 i
aerosols cosmètica i
resta REPQ

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

PLAGUICIDES
(Servei de promoció pública)
Fitosanitaris (productes de
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jardineria)

200133

160601
160602
160603

200135

litres
(distribuït
Insecticides, herbicides, adobs s en els
(sense
nitrats),
herbicides pots que
(sense clorat sòdic)
siguin)
20 litres
(Servei de promoció pública)
Productes comburents amb
aplicació agrícola
litres
(distribuït
s en els
Herbicides amb clorat sòdic, pots que
adobs amb nitrits o nitrats
siguin)
20 litres
BATERIES I ACUMULADORS
ESPECIFICATS
EN
ELS
CODIS SEGÜENTS
Bateries de plom generades pel
propi establiment (bateries de
cotxe)
unitats
3
Acumuladors de N-Cd generats
pel propi establiment
1 litre
piles que contenen mercuri
generades pel propi establiment
1 litre
Les
mateixes
tipologies
sense
recollides com a punt de
limitacion
recollida voluntari
s
EQUIPS
ELÈCTRICS
I
ELECTRÒNICS REBUTJATS
DIFERENTS
DELS
ESPECIFICATS
EN
ELS
CODIS
200121
I
QUE
CONTENEN
COMPONENTS
PERILLOSOS siguin generats
pel mateix establiment o recollits
com un punt de recollida
comercial obligatori
(RAEE Categoria 4 Residus
d’ofimàtica
sense
pantalla
Especials
)
Aparells
que
contenen residus especials com
tòners, cartutxos de tinta, piles o
bateries, condensadors amb
PCBs, pols fosforescent...: CPU,
impressores,
faxos,
fotocopiadores,
màquines
d'escriure
elèctriques
o
electròniques,
calculadores peça
d'oficina (amb paper)...
petita
50 peces
(RAEE Categoria A3 Residus d’
ofimàtica amb pantalla Especials
) Aparells que contenen residus
pols
fosforescent,
canons
electrònics i altres residus
especials) : televisors i monitors peça
(CRT,LCD,TFT i plasma)
petita
50 peces
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resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

.

resta piles
resta piles

sense limitacions

resta RAEE o resta
articles reutilitzables o
no reutilitzables

resta RAEE o resta
articles reutilitzables o
no reutilitzables
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200123

200121

EQUIPS REBUTJATS QUE
CONTENEN
CLOROFUOROCARBURS
siguin generats pel mateix
establiment o recollits com un
punt de recollida comercial
obligatori
(RAEE
Categoria
1
Electrodomèstics amb CFC o
HCFC): frigorífics, congeladors,
dispensadors
de
begudes,
equips d'aire condicionat
TUBS
FLUORESCENTS
I
ALTRES
RESIDUS
QUE
CONTENEN MERCURI siguin
generats pel mateix establiment
o recollits com un punt de
recollida comercial obligatori
(RAEE Categoria 5 Tubs
fluorescents i bombetes de baix
consum , lluminàries compactes
amb llums fluorescents o llums
de baix consum

peça
gran

2

Làmpades

25
LÀMPAD
ES

(Servei de promoció pública )
Productes particulars (residus
mercurials, termòmetres...)
litres

20 litres

2.2 QUANTITATS MÀXIMES SETMANALS ADMESES
COMARCAL PER USUARI PARTICULAR O COMERCIAL

resta
voluminosos
reutilitzables
o
no
reutilitzables

resta REPQ diferents de
pintures/pastosos
i
dissolvents

A

LA

DEIXALLERIA

Pendent d’aprovació en el moment que entri en funcionament la deixalleria comarcal.

2.3 CRITERIS DE LIMITACIÓ DE LES APORTACIONS DE RESIDUS DE DIVERSA
TIPOLOGIA, TENINT EN COMPTE LES QUANTITATS MÀXIMES QUE AFECTEN A
CADA SUBDIVISIÓ
2.3.1 A LES DEIXALLERIES MUNICIPALS.
Aportació massiva de residus de diversa tipologia, diferents als REPQ: l’entrada màxima permesa
per setmana és de 4 m3 per viatge i per setmana, respectant sempre les quantitats màximes de
cada concepte que es detallen a l’annex 2.1 del reglament.
En el cas dels voluminosos (tant si es tracta de reutilitzables com no reutilitzables): el límit queda
fixat en 15 peces, encara que es superin els 4m3, obeint els límits fixats en l’annex 2.1
Aportació de REPQ de diferents tipologies, l’entrada màxima permesa és de 50 litres, tant si es
tracta d’envasos buits com amb pòsit.
2.3.2 A LA DEIXALLERIA COMARCAL.
Aportació massiva de residus de diversa tipologia, diferents als REPQ, l’entrada màxima permesa
és de 8 m3 per viatge i per setmana, respectant sempre les quantitats màximes de cada concepte
que es detallen a l’annex 2.1 del reglament.
Aportació de REPQ de diferents tipologies, l’entrada màxima es determinarà en el moment de
posada en funcionament de la instal·lació
Àrea Medi Ambient
Consell Comarcal de la Selva
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ANNEX NÚMERO 3. ALBARANS D’ENTRADA
3.1 ALBARÀ D’ENTRADA D’UN USUARI PARTICULAR
MUNICIPAL

A LA DEIXALLERIA

DATA:
HORA:
Dia de la setmana:
CODI USUARI:
Confirmació del codi d’usuari (per presentació de la targeta d’usuari o bé indicant domicili i any de
naixement dels residents donats d’alta en el servei)
MATERIALS APORTATS
RESIDUS ESPECIALS:
RESIDUS NO ESPECIALS i INERTS

Signatura usuari

Signatura encarregat

3.2 ALBARÀ D’ENTRADA D’UN USUARI COMERCIAL A LA DEIXALLERIA
MUNICIPAL
DATA:
HORA:
Dia de la setmana:

CODI USUARI: .................... municipal

..................... provisional

per professionals de pas o marxants

Confirmació del codi d’usuari (per presentació de la targeta d’usuari o bé comprovant la matrícula del vehicle)

Matrícula del vehicle:
CODI PRODUCTOR (NIF o Codi productor residus industrials):

MATERIALS APORTATS
RESIDUS ESPECIALS:
CODI CER:.................................... DESCRIPCIÓ:.......................................................... UNITATS:.........................
CODI CER:.................................... DESCRIPCIÓ:.......................................................... UNITATS:.........................
CODI CER:.................................... DESCRIPCIÓ:.......................................................... UNITATS:.........................
RESIDUS NO ESPECIALS i INERTS
CODI CER:.................................... DESCRIPCIÓ:.......................................................... UNITATS:.........................
CODI CER:.................................... DESCRIPCIÓ:.......................................................... UNITATS:.........................
CODI CER:.................................... DESCRIPCIÓ:.......................................................... UNITATS:.........................

Signatura usuari
Signatura encarregat
OBSERVACIONS (demandes d’informació, queixes, etc.)
Àrea Medi Ambient
Consell Comarcal de la Selva
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ANNEX NÚMERO 4. REGISTRE DE SORTIDES
LLIBRE DE REGISTRE DE SORTIDES DE MATERIAL
LLIBRE DE REGISTRE DE SORTIDES DE MATERIAL
DATA MATERIAL CODI TRANSPORTISTA QUANTITAT

TIPUS
DE
CONTENIDOR

GESTOR

NÚM. REBUT
LLIURAMENT
DE
MATERIAL

INCIDÈNCIES:

DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província.

Santa Coloma de Farners, 8 de desembre de 2007
Robert Fauria i Danés
President

Àrea Medi Ambient
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Ampliacions del Reglament pendents d’aprovació
- Referent a l’admissió de bidons grans de plàstic i metall corresponents al codi 150110, que
arriben totalment buits a la deixalleria (excepte els pots de pintures/pastosos)
En aquest cas el Servei de promoció pública permet dipositar-los en bosses de plàstic
degudament percintades, en lloc de les caixes del magatzem, separant els bidons de plàstic dels
de metall.

150110

Envasos que contenen restes
de substàncies perilloses o
estan
contaminats
per
aquestes
Sempre
i
quan
aquestes
substàncies pertanyin als grups
descrits en altres categories
d'aquesta llista
(Servei
promoció
pública)
Bidons grans de plàstic o metall
totalment buits que hagin
contingut REPQ diferents de
pintures/pastosos:
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litres
(distribuït
s en els
pots que
siguin)
200 litres

resta REPQ
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