ORDENANÇA FISCAL NÚM. 41
ORDENANÇA D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA DEIXALLERIA MUNICIPALD’ARBÚCIES

1.- Objecte.
Es redacta el present document per a poder donar forma a la gestió de la deixalleria municipal d’Arbúcies.
I també per a donar forma a la relació entre l’Ajuntament, com a titular del servei, iels usuaris, definint
els drets i les obligacions bàsiques que s’hauran de complir per apoder fer-ne ús.

2.- Gestió.
La deixalleria d’Arbúcies és un equipament municipal de caràcter públic que dona servei a tots els
ciutadans d’Arbúcies.
La gestió de la deixalleria serà a càrrec de l’Ajuntament d’Arbúcies, el qual podrà contractar part o la
totalitat dels treballs inherents al seu funcionament.

3.- Taxes.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i d’acord amb el que disposen els articles
15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 dedesembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi
estableix la taxa pera la utilització de la deixalleria municipal i de serveis específics de la recollida de
residus, que es regirà per aquesta ordenança, les normes de les quals s’atenen al que disposen l’article
58 de l’esmentada Llei 39/88.
L’Ajuntament imposarà taxes per l’ús de la deixalleria, ja sigui per als usuaris domèstics per sobre de
determinats volums de residus lliurats, així com comerços o indústries en funció del cost de gestió dels
residus aportats (annex 1)
Són subjectes passius de la taxa les persones que utilitzin el servei.
Són exempts del tribut tots els contribuents d’Arbúcies per la taxa de recollidad’escombraries (sempre i
quan no es sobrepassin els volums de material aportat descrits en l’article 9).
Anualment el consistori farà una valoració de la gestió i indicarà la variació de les taxes, així com de la
quantitat i el tipus de material que en formaran part.
Les tarifes d’utilització de la deixalleria municipal estan penjades a l’entrada de la instal·lació. Per
qualsevol transacció es lliurarà un document acreditatiu del pagament realitzat. Les tarifes pel servei
especial de recollida de residus municipals com pel cobrament de les taxes de deixalleria es podran
cobrar mitjançant rebuts anuals.
Quan la taxa no s’hagi satisfet en el venciment que li correspongui, l'Ajuntament pot exigir les quantitats
que es deuen per via de constrenyiment.

4.- Bonificacions
Per l’ús de la deixalleria, ja sigui particulars com grans productors, es podrà gaudir d’una bonificació del 10, 15 o
20% sobre el rebut d’escombraries, segons la freqüència d’ús de la deixalleria. Bonificacions descrites en
l’ordenança municipal número 11 de Taxa per a la recollida d’escombraries.
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5.- Prestacions als usuaris.
L’Ajuntament d’Arbúcies estableix que el servei municipal de deixalleria serveix de suport a les recollides
selectives dels residus urbans municipals. També podrà donar servei a comerços, petites industries i
tallers sempre que les seves accions compleixin les normes de funcionament que estableixen a la
normativa vigent.
Es podran dipositar els residus que estiguin autoritzats en la present Ordenança.
Els usuaris poden ser persones físiques o jurídiques residents a Arbúcies i s’haurand’identificar com:
Particulars: Aquests tindran accés a abocar els residus que siguin admissibles en elscontenidors instal·lats a
l’efecte.
Comercials i petites indústries: Per a residus que generin petits productors, sempre dins de les quantitats
preestablertes. L’Ajuntament d’Arbúcies es reserva el dret de no acceptació d’un material en cas de
tractar-se de materials perillosos o de volums molt grans; en aquest cas, el gran productor haurà de ferne la gestió directament.
L’accés a la deixalleria i les operacions d’abocament de residus dins dels contenidors específics, i les
maniobres dels vehicles es faran sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris, quedant totalment alliberat
l’Ajuntament d’Arbúcies de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d’una manipulació indeguda
dels residus al ser traslladats i abocats pels usuaris, d’un error en la maniobra delconductor, etc.
6.- Limitacions a l’entrada de residus.
Per a la correcta gestió de la deixalleria l’Ajuntament vetllarà per:
Limitar el tipus i la quantitat màxima admissible d’un determinat residu degut aproblemàtiques que puguin
sorgir puntualment.
Limitar l’entrada al recinte de vehicles o de persones, en horari d’obertura, permotius de seguretat
de la planta.
Les eventuals situacions d’ús indegut o abusiu de la deixalleria es resoldran amb els advertiments
oportuns i l’aplicació del règim sancionador pertinent. En qualsevol cas,els titulars de les activitats en
qüestió seran requerits per tal que aportin el contracte amb un gestor de residus que garanteixi una via
específica per a la gestió dels residus de dita activitat.
Es considera que tota aportació diària que superi els límits definits en l’article 8è suposa un increment
extraordinari en la gestió dels materials de la deixalleria. En conseqüència estaran obligats al pagament
d’una taxa d’utilització tots els usuaris particulars o no particulars, com ara petites indústries, tallers o
comerços que excedeixin en les seves aportacions els volums o pesos especificats a l’article 8è.
En cap cas es podran fer aportacions de residus provinents de processos industrials, ni els considerats
residus especials, tampoc els procedents d’obres, tret de petites reparacions i d’altres activitats similars
de caire domèstic.
7.- Gestió de l’explotació.
La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, estableix com a objectiu prioritari que la gestió de
residus s’ha de dur a terme amb un nivell de protecció del medi ambient i que són prioritàries les opcions
de valorització.
Per tant, la gestió de la deixalleria anirà encaminada a:
Acceptar tots els residus que per la llei 6/1993, quedin definits com d’acceptació obligatòria per part de
la deixalleria.
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Procurar obtenir el grau més elevat possible de reciclatge amb la gestió d’aquests materials.
La persona responsable de l’explotació consignarà en un registre diari de les entrades i sortides de
material de la instal·lació.
D’altra banda, la deixalleria funcionarà, a petita escala, com a centre de transferència als destins de
tractament establerts de les fraccions de residus que oportunament es determini.
Es realitzarà periòdicament la supervisió del correcte funcionament de la planta, tant des del punt de
vista dels residus gestionats com del manteniment de les instal·lacions.
8.- Horaris i dies d’obertura.
L’horari i els dies d’obertura es determinaran per part de l’Ajuntament adequant-se a les necessitats
generals de la població.
S'obrirà un total de 16 hores setmanals amb horari segons les necessitat del servei.L'horari es
publicarà a l'agenda municipal i a l'entrada de la instal·lació

9.- Residus admissibles.
S’acceptaran els residus que posteriorment es puguin gestionar correctament bé sigui a tractament o a
valorització.
Originàriament, els residus admesos són els descrits en l’annex del Decret Legislatiu 1/2009, i seran els sota
descrits, sempre respectant els límits establerts a l’annex 1 de la present ordenança. Els particulars que
excedeixin la quantitat descrita a l’annex 1 hauran de pagar l’import corresponent.:
RESIDUS PERILLOSOS
Fluorescents i llums de vapor de mercuri
Bateries
Residus Especials en Petites Quantitats: dissolvents, pintures, vernissos, etc.
Residus Especials en Petites Quantitats: pesticides/fungicides/herbicides ús domèstic
Residus Especials en Petites Quantitats: esprais/Aerosols
Residus Especials en Petites Quantitats: Gasos en envàs a pressió (extintors i bombones butà)
Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses
Radiografies (es poden portar directament al CAP)
Cartutxos fotocopiadores i impressores
Termòmetres i altres residus amb mercuri
Olis minerals usats
Productes de neteja
Piles i acumuladors
RESIDUS VALORITZABLES
Paper i cartró
Vidre i envasos de vidre
Plàstics
Envasos
Ferralla i metalls
Tèxtils
Olis vegetals usats
Fustes
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
Runes i restes de construcció d’obres menors
Residus verds
Residus voluminosos
Matalassos
Pneumàtics
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S’exclouen totalment tots aquells residus que continguin aminat i que per tant els sigui d’aplicació el Reial decret
396/2006, de 31, de març pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d’exposició a l’aminat.
10.- Obligacions dels usuaris.
Complir la present Ordenança.
Els usuaris hauran de seguir les indicacions efectuades per part de l’encarregat de la planta, a qui hauran
de dirigir-se en entrar i no dipositar els residus sense la seva autorització.
Identificar-se amb la tarja d’usuari i facilitar les dades que es demanin al accedir a la planta.
Respectar en tot cas les normes i indicacions de circulació dins la deixalleria, comara la limitació de
velocitat, sentit de rotació dels vehicles i llocs d’aturada.
No danyar els elements fixos i mòbils de la planta.
Facilitar l’origen dels residus en cas de què per inspecció visual no sigui suficient per a la seva
catalogació.
Els residus perillosos i els envasos que els han contingut, preguntar sempre al’encarregat on
cal dipositar-los.
En cas de vessament d’algun producte, avisar l’encarregat. No barrejar
els diferents materials.
No manipular objectes tallants o punxants sense guants.
No deixar mai residus o materials fora de la deixalleria i respectar els horarisd’obertura al públic.
Portar sempre els materials separats i ben classificats, en cas de no ser així escobrarà una taxa
addicional de servei de desballestament o triatge dels materials.
No fumar dins del recinte.
No deixar que els nens vagin sols a la deixalleria.
11.- Obligacions de l’explotador.
Per al bon desenvolupament de la instal·lació l’explotador haurà de garantir lapresència del
personal durant l’horari d’obertura al públic, el qual vetllarà per:
L’obertura i tancament de la instal·lació.
La vigilància, el bon estat de neteja de tota la planta, la conservació d’aquesta il’ordenació correcta de les
zones de residus.
Atendre les consultes dels usuaris per tal que aquests disposin de tota la informaciónecessària.
Controlar els residus que arribin i gestionar-los d’acord amb la legislació vigent.La correcta
disposició dels materials en els diferents contenidors.
La realització d’operacions senzilles de pretractament de residus que facilitin la sevagestió posterior i,
especialment, el seu aprofitament.
La no acceptació d’aquells residus no admissibles per raó de les seves característiqueso altres raons
específiques.
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Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració del normal funcionament.
12.- Procediment d’actuació.
Els residus es manipularan i emmagatzemaran amb precaució seguint-se lessegüents normes:
RESIDUS PERILLOSOS:
Fluorescents i llums de vapor de mercuri: cal evitar que es trenquin en manipular-los.
L’encarregat de la deixalleria els emmagatzemarà en un lloc cobert i sec, a l’espera de transportar-los a
un lloc on seran tractats correctament. Cal informar l’usuari de la conveniència d’aportar els fluorescents
en les caixes de cartró originàries, com a mesura de protecció.
Bateries: s’emmagatzemaran, per part de l’encarregat, en un lloc tancat i sec, i s’evitarà que es vessin
els líquids que contenen.
Dissolvents, pintures i vernissos: s’ha d’evitar el seu vessament en manipular-los.
Cal advertir l’usuari de la inconveniència de barrejar materials de característiques diferents.
S’emmagatzemaran, en un lloc cobert en el mateix recipient aportat per l’usuari, ben tancats i classificats,
dins cubetes de seguretat.
Piles: l’usuari lliurarà les piles, garantint una bona separació d’altres residus.
Electrodomèstics amb CFC: s’ha d’evitar que es trenqui el circuit de refrigeració en manipular-los.
S’emmagatzemaran, per part de l’encarregat, drets i en un contenidor específic.
Olis minerals: els olis usats de cotxes i maquinària diversa no es poden barrejar amb olis vegetals. S’ha
d’evitar el seu vessament en manipular-los. Cal avisar sempre l’encarregat i ell serà el que farà
l’abocament en el contenidor corresponent.
Medicaments caducats: s’informarà els usuaris que el servei s’ofereix a través de les farmàcies.
Radiografies: s’emmagatzemaran per separat i s’informarà que en els centres sanitaris també es fa la
recollida.
Aerosols: s’emmagatzemaran en una zona coberta, on no rebin cops ni fregaments,a poder ser amb el
tap posat.
Cartutxos i torners de fotocopiadores i impressores.
Productes amb mercuri (termòmetres i baròmetres): cal fer el transport i la deposició en els contenidors
corresponents amb molta cura i sense trencar-los.
Envasos que hagin contingut residus perillosos (pesticides, etc.): es consideraran com a residu perillós,
i l’encarregat de la deixalleria els emmagatzemarà a la zona coberta. Hauran d’estar correctament
etiquetats, indicant el material que han contingut, i s’haurà de fer una classificació dels mateixos.
Productes de neteja: els considerats perillosos es tractaran segons el punt anterior i la resta segons la
tipologia de l’envàs.
RESIDUS VALORITZABLES:
Paper i cartró: s’informarà l’usuari de la importància de plegar les caixes de cartró, per tal de reduir l’espai
ocupat per aquest material i optimitzar la capacitat del contenidor.
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Vidre: s’ha de garantir la separació del vidre pla, dels envasos i del vidre armat. El vidre
armat es dipositarà en el contenidor que indiqui l’encarregat. Es procurarà separar
envasos que es puguin reutilitzar (ampolles de cava). Si el vidre pla arriba emmarcat,
caldrà separar els diversos materials i col·locar-los al lloc corresponent,en cas de no
ser així es cobrarà un plus de servei de desballestament o triatge.
Plàstic: cal separar els envasos d’altres peces de plàstic, els envasos es col·locaran en
el contenidor groc i la resta de peces al contenidor que indiqui l’encarregat.
Ferralla i metalls: caldrà
(ferro/alumini/coure etc.)

fer

una

bona

separació

dels

diversos

metalls

Brics i llaunes: caldrà dipositar-los en el contenidor groc de selectiva.
Tèxtil: la que estigui en bo estat cal portar-la a la “caseta” de Roba Amiga situada al
pàrquing de davant el CEIP Dr. Carulla. La que estigui bruta o en mal estat es dipositarà
en el contenidor indicat per l’encarregat.
Olis vegetals: cal que no estiguin barrejats amb cap altra líquid i en el seu abocament
no s’han de barrejar amb els olis minerals. Cal entregar el recipient amb oli a l’encarregat
de la deixalleria perquè faci ell l’abocament correctament.
Fusta: cal que sigui neta de ferros, vidres, i altres materials. En cas de portar finestres,
portes o altres estructures composades de fusta i altres materials de forma no separada,
es cobrarà a l’usuari la taxa de servei de desballestament o triatge.
Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs) : s’integraran en el circuit específic
que es crea a través dels sistemes integrats de gestió d’aquest residus.
Residus de jardineria: s’intentarà adequar un espai específic per aquest residu i es
procedirà a la seva compactació o triturat per tal de reduir-ne el volum.
Voluminosos: Pel que fa als mobles cal portar-los el màxim de desballestats per tal
d’extreure’n les parts valoritzables. Respecte als matalassos aquests es separen de la
resta de voluminosos i es dipositaran a l’espai destinat per aquests.
Pneumàtics: caldrà consultar a l’encarregat on cal dipositar-los.
Runes i restes d’obres: sols s’acceptaran runes de particulars i dins dels límits
especificats. La runa haurà d’estar neta de fustes, ferros, i altres materials no petris. En
cas de no ser així, es cobrarà un plus per runa bruta.

13.- Seguretat i higiene.
En relació als operaris, la deixalleria haurà de complir la normativa de prevenció de
riscos laborals. En relació als usuaris, la seguretat i higiene necessàries seran el resultat
del disseny i construcció adient de la instal·lació, del compliment de les normes
de la present Ordenança i de les instruccions d’operació i assessorament als usuaris del
personal de la planta
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Es tindrà especial cura de no permetre l’entrada dels residus perillosos no admissibles
a la deixalleria.
El personal disposarà d’equips de protecció personal com ara botes de seguretat,
guants, ulleres de protecció, etc.
En relació a la seguretat dels usuaris es vigilarà la circulació i velocitat dels vehicles per
dins de la deixalleria.
Els usuaris no podran accedir al magatzem de residus especials, ni tampoc els està
permès retirar o manipular cap dels residus dipositats a la deixalleria, sense prèvia
autorització de l’encarregat.
La disposició dels olis minerals a la columna d’oli el realitzarà l’operari de la deixalleria.

14.- Infraccions i sancions.
Es considerarà infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’incompliment
total o parcial d’aquesta normativa. Tota infracció serà classificada com a lleu, greu o
molt greu i portarà aparellada la sanció corresponent.

15.- Educació ambiental.
La deixalleria, com a element del procés d’educació dels ciutadans en matèriaambiental,
podrà ser visitada amb finalitats pedagògiques i educatives. Per això, romandrà oberta
a qualsevol centre, institució, organisme o particular que desitgi visitar-la.
Les visites es concertaran prèvia sol·licitud per escrit a l’Ajuntament.
APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA: Ple 4 OCTUBRE
2007APROVACIÓ DEFINITIVA:25.11.07
DEROGACIÓ ORDENANÇA ANTERIOR: ple 04.10.07, pel
2008PUBLICACIÓ ÍNTEGRA BOP GIRONA núm. 239 del
11.12.07.
Darrera Modificació.
Aprovació provisional de la última modificació: Ple del 16 d’octubre de 2008.
Aprovació definitiva : 18 de desembre de 2008.
Publicació: BOP de Girona núm. 247 del 24 de desembre de 2008.
Aprovació provisional de la última modificació: Ple del 28 d’octubre de 2021.
Publicació: BOP de Girona núm. 246 del 27 de desembre de 2021.
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Annex núm. 1 :
Tarifes per a empreses o persones no residents a Arbúcies

1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Tipus de residu
RESIDUS MUNICIPALS ASSIMILABLES (RMA)
RMA – Fustes i conglomerats
RMA – Tèxtil roba i draps
RMA – Paper i cartró
RMA – Vidre i envàs de vidre
RMA – Electrodomèstics sense substàncies perilloses

Tarifa

1.2.0
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

RESIDUS VOLUMINOSOS I ALTRES (RV)
RV – Sofàs i mobles
RV – Restes vegetals
RV – Runa, terres i restes d’obra
RV – Plàstics
RV – Ferralla i metalls
RV – Rebuig sense separació
RV – Matalàs de llit individual

1.2.8

RV – Matalàs de llit de matrimoni

1.3.0
1.3.1

RESIDUS ESPECIALS (RE)
RE – Pneumàtic moto, scooter i derivats

1.3.2

RE – Pneumàtic turisme (s’inclou camioneta i 4x4 tot terreny)

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11

RE – Pintures, dissolvents i vernissos
RE – Bateries
RE – Piles
RE – Àcids i bases
RE – Aerosols o envasos de silicona
RE – Florescents i llums de vapor de mercuri
RE – Electrodomèstics amb substàncies perilloses (neveres)
RE – Envasos d’oli motor i filtres d’oli
RE – Insecticides, herbicides, mata-rates, etc.

1.4.0

SERVEI DE DESVALLESTAMENT O TRIATGE

0,10 €/kg
0,10 €/kg
0,00 €/kg
0,00 €/kg
0,00 €/kg

5,00 €/m3
0,00 €/kg
0,15 €/kg
0,10 €/kg
0,00 €/kg
5,00 €/m3
7,50
€/unitat
12,00
€/unitat

2,00
€/unitat
3,50
€/unitat
1,50 €/kg
0,00 €/kg
0,00 €/kg
1,50 €/kg
2,5 €/kg
0,90 €/kg
3,00 €/kg
0,10 €/kg
4,00 €/kg
25,00 €/kg

Tarifes per a persones residents a Arbúcies
Tipus de residu
1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.3

RESIDUS MUNICIPALS ASSIMILABLES
(RMA)
RMA – Fustes i conglomerats
RMA – Tèxtil roba i draps
RMA – Paper i cartró
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Quantitat màxima
sense cost

Tarifa

Sense límit
Sense límit
Sense límit

0,00 €/kg
0,00 €/kg
0,00 €/kg
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1.1.4
1.1.5

RMA – Vidre i envàs de vidre
RMA – Electrodomèstics sense substàncies
perilloses

1.2.0
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

RESIDUS VOLUMINOSOS I ALTRES (RV)
RV – Sofàs i mobles
RV – Restes vegetals
RV – Runa, terres i restes d’obra
RV – Plàstics
RV – Ferralla i metalls
RV – Rebuig sense separació
RV – Matalàs de llit individual

1.2.8

RV – Matalàs de llit de matrimoni

1.3.0
1.3.1

RESIDUS ESPECIALS (RE)
RE – Pneumàtic moto, scooter i derivats

1.3.2

RE – Pneumàtic turisme (s’inclou camioneta i
4x4 tot terreny)
RE – Pintures, dissolvents i vernissos
RE – Bateries
RE – Piles
RE – Àcids i bases
RE – Aerosols o envasos de silicona
RE – Florescents i llums de vapor de mercuri
RE – Electrodomèstics amb substàncies
perilloses (neveres)
RE – Envasos d’oli motor i filtres d’oli
RE – Insecticides, herbicides, mata-rates,
etc.

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11

1.4.0

SERVEI DE DESVALLESTAMENT O
TRIATGE
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Sense límit
Sense límit

0,00 €/kg
0,00 €/kg

Sense límit
Sense límit
200 kg/trimestre
Sense límit
Sense límit
Sense límit
1 unitat

0,00 €/kg
0,00 €/kg
0,15 €/kg
0,00 €/kg
0,00 €/kg
0,00 €/kg
7,50
€/unitat
12,00
€/unitat

1 unitat

1 unitat/semestre

4 kg/semestre
Sense límit
Sense límit
2 kg/semestre
4 kg/semestre
3 unitats/semestre
1 unitat/semestre

2,00
€/unitat
3,50
€/unitat
1,50 €/kg
0,00 €/kg
0,00 €/kg
1,50 €/kg
2,5 €/kg
0,90 €/kg
3,00 €/kg

2 unitats/semestre
2 kg/semestre

0,10 €/kg
4,00 €/kg

1 unitat/semestre

25,00 €
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