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Núm. 955
diPUtAció de GirOnA
Secretaria General - BOP

Edicte sobre correcció d’errades

Observat error material en la publicació de l’edicte 14445, de l’Ajuntament de Blanes, sobre l’aprovació definitiva de 
l’Ordenança municipal reguladora de la neteja viària i de la gestió de residus, inserit en l’exemplar núm. 246 d’aquest Butlletí 
Oficial de la Província, pàgs. 102 a 138, del dia 27 de desembre de 2013, s’esmena l’error, amb la reproducció del contingut de 
l’Annex V. Fraccions a separar dels residus municipals i l’Annex VI. Horaris i freqüències de recollida pels gestors privats de 
residus que operen en el municipi.

“(...)

ANNEX V. FRACCIONS A SEPARAR DELS RESIDUS MUNICIPALS

Aquests catàlegs podran ser ampliats i/o modificat segons la classificació que es faci dels residus municipals

V.1. Residus objecte de recollida convencional o singular:
- Matèria orgànica
- Paper i cartró
- Vidre
- Envasos
- Fracció resta
- Voluminosos

V.2. Residus objecte de recollida a través d’establiments col·laboradors 
- Piles
- Fluorescents
- Medicaments

V.3. Residus admesos a la Deixalleria

a) Residus municipals ordinaris
- Paper i cartró 
- Vidre 
- Envasos lleugers
- Plàstics
- Ferralla i metalls
- Tèxtils
- Olis vegetals usats
- Porexpan

b) Residus municipals especials, altres residus especials de gestió municipal i RAEE
- Pneumàtics
- Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
- Bateries
- Dissolvents
- Pintures i vernissos
- Aerosols
- Cartutxos de tòner
- Cosmètics
- Radiografies
- Residus àcids i/o bàsics
- Piles
- Residus d’aparells elèctrics i electrònics que continguin substàncies perilloses
- Cables elèctrics
- Olis minerals usats i lubricants
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- Plom
- Mercuri

c) Residus municipals voluminosos
- Mobles i altres
- Residus d’aparells elèctrics i electrònics que no contenen substàncies perilloses (ordinadors, petits electrodomèstics,...)

d) Altres residus municipals
- Fustes
- Restes de poda o jardineria
- Runes i restes de la construcció d’obres menors

e) En cap cas s’acceptaran a la Deixalleria els materials següents:
- Residus especials barrejats
- Matèria orgànica no especificada en el punt anterior
- Residus industrials en grans quantitats
- Residus infecciosos o sanitaris
- Residus radioactius (parallamps, detectors de fums, etc.)
- Material explosiu (petards, bengales, bombones de gas, etc.)
- Substàncies químiques autoreactives o reactives amb l’aire
- Uralita i/o fibrocement 
- Residus no identificats

ANNEX VI. HORARIS I FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA PELS GESTORS PRIVATS DE RESIDUS QUE OPEREN EN EL 
MUNICIPI

Els límits de freqüències mínimes de recollida s’estableixen en base a raons de salubritat, neteja i limitació de possibles males 
olors al municipi.

De forma anàloga, els horaris de recollida municipal de les diferents zones de Blanes també estan motivats en base a l’interès 
general i, en cada cas concret, s’han establert per evitar problemes de trànsit en moments punta de cada zona i limitar les 
molèsties als veïns el màxim possible. D’aquesta manera i amb la lògica flexibilització respecte les limitacions dels serveis 
municipals, també s’estableixen unes franges horàries de recollida per als gestors externs autoritzats i homologats per mirar 
d’harmonitzar els serveis per zones amb l’objectiu de millorar, dins el possible, la vida dels ciutadans de Blanes.

D’aquesta manera, els horaris i freqüències establerts són segons temporada:
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L’ADMINISTRACIÓ DEL BOPG

Girona, 28 de gener de 2014
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