
Núm. 8.887
AJUNTAMENT DE

BLANES

Edicte sobre aprovació definitiva de
l’Ordenança municipal reguladora del ser-
vei i de l’ús de la deixalleria municipal a
Blanes

Aprovat definitivament en execució
de l’acord de Ple de data 31 de maig de
2004, en no haver-se presentat al·lega-
cions en el període d’informació pública,
l’Ordenança municipal reguladora del ser-
vei i de l’ús de la deixalleria municipal a
Blanes, es fa públic el seu contingut ínte-
gre, d’acord amb el previst a l’article 66
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, acti-
vitats i serveis dels ens locals, per tal que
entri en vigor.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGU-
LADORA DEL SERVEI I DE L’ÚS DE
LA DEIXALLERIA MUNICIPAL A
BLANES

Article 1. Objecte 
Aquest Reglament té per objecte

regular el servei de deixalleria i les rela-
cions entre l’entitat que presta el servei i
l’Ajuntament, i entre aquesta i els usuaris
del servei, amb intenció d’establir els
drets i les obligacions bàsiques de cadas-
cuna de les parts. 

Article 2. Marc Jurídic.
La gestió de residus a Catalunya es

regula per la Llei 6/1993 de 15 de juliol,
la Llei estatal de residus 10/1998 de 29
d’abril, la Llei 11/1997 de 24 d’abril,
d’envasos i residus d’envasos, i per la
Llei 15/2003, de 15 de juliol, de modifi-
cació de la Llei 6/93 reguladora dels resi-
dus i legislació complementària. Aquesta
Ordenança es dicta en desenvolupament
d’aquesta normativa. La deixalleria cons-
titueix un servei que un municipi com
Blanes ha d’oferir. Tant la Llei 15/2003
com el Programa de Gestió de Residus
Municipals de Catalunya 2001-2006,
diferencia entre residus municipals
domèstics i residus municipals comer-
cials. En aquest darrer cas es considera
que el titular de l’activitat és el responsa-
ble de la seva correcta gestió.

Article 3: Propietat de la deixalleria
La deixalleria de Blanes és de titulari-

tat municipal.

Article 4. Situació i característiques
de la deixalleria

1. El Municipi de Blanes disposa
d’una deixalleria que, d’acord amb la

classificació establerta a la Norma tècnica
sobre deixalleries de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, correspon al tipus B.
Està ubicada a la carretera de Malgrat,
núm. 14.

2. La deixalleria és el centre de recep-
ció i emmagatzematge selectiu de residus
municipals que no són objecte de reco-
llida domiciliària.

Article 5. Inventari dels elements
existents.

Està formada per un recinte tancat
amb els següents elements:

•Bàscula
•Edifici d’oficines i control i lavabo

públic
•Contenidors per a dipòsit de dife-

rents fraccions dels residus
•Compostadors
•Magatzem per a residus especials
•Magatzem per a residus voluminosos
•Magatzem d’eines per al manteni-

ment
•Espai per a emmagatzematge de

neveres i pneumàtics
•Espai per als contenidors de residus

en petites quantitats
•Espai per desballestament
•Escala d’accés a l’Institut Municipal

de Formació “Escola de SAFA”
•Zona enjardinada perimetral.
•Rètol informatiu general a l’entrada

de les instal·lacions, amb el nom de la
deixalleria, l’horari de funcionament i
l’empresa gestora. 

•Senyalització interna necessària
•Un mòdul de plaques solars per lliu-

rament d’energia a la xarxa, tipus FSA
(font solar autònoma).

•Un mòdul de plaques solars per abas-
timent de les instal·lacions.

CAPÍTOL 1.- GESTIÓ DE LA DEI-
XALLERIA

Article 6. Objectius
Els objectius fonamentals que ha

d’assolir la deixalleria són:
1. Acceptar de manera selectiva els

diferents residus municipals, per tal de
permetre el seu reciclatge, reutilització i
valorització, o, en tot cas, la seva correcta
gestió. La disposició del residu a un abo-
cador o altra destinació finalista ha de ser
l’última opció.

2. Extreure de la brossa domèstica
inorgànica els materials perillosos per
gestionar-los de manera correcta.

3. Col·laborar en la supressió dels
abocaments incontrolats de residus muni-
cipals permetent l’aportació de materials
de difícil ubicació per als usuaris (runes,
voluminosos, residus especials, etc.).

4. Educar i sensibilitzar la població en
la reducció de la producció de residus i
incentivar-ne el correcte lliurament.

Article 7. De la seva gestió.
El servei de deixalleria serà prestat de

forma indirecta mitjançant concessió
administrativa. 

La gestió i el funcionament es regiran
per aquesta Ordenança, pel Manual de
gestió específic aprovat pel Ple i la resta
de disposicions vigents en la matèria 

Article 8. Usuaris de la deixalleria.
El servei de deixalleria és d’ús exclu-

siu per als particulars establerts en
l’àmbit del municipi de Blanes (població
estacional amb residència fixa i població
de dret) i els comerços, oficines, tallers,
petites indústries o serveis que disposin
de local a Blanes per a les seves activitats
i que portin els residus admesos per la
deixalleria. 

Els servei de deixalleria s’ofereix als
petits comerços, oficines, petites indús-
tries i activitats de serveis, ja que es con-
sidera que generen un volum reduït de
residus, de manera que si han d’assumir
el seu transport i tractament no els és
econòmicament viable. 

Article 9. Residus admesos
Als efectes d’aquesta Ordenança es

distingeixen:
• Els residus aportats per particulars

d’origen domèstic que no provenen de
cap activitat de tipus comercial i/o indus-
trial.

• Els aportats per petites indústries,
petits comerços, activitats de serveis i ofi-
cines.

Es recolliran tots aquells residus que
la Llei de residus 6/93 defineix com
d’obligatòria acceptació per part de la
deixalleria, així com tots aquells altres
que constin en els materials gràfics edi-
tats per als usuaris i en el Manual
d’explotació de la deixalleria de Blanes,
sempre que estiguin ben separats per frac-
cions. Els materials acceptats estan rela-
cionats a l’annex-1 d’aquesta Ordenança.
Aquesta relació podrà ser variada per la
Junta de Govern Local segons siguin els
tractaments posteriors a la recollida i les
normes d’aplicació. 

No s’admetran residus en grans quan-
titats procedents d’empreses de serveis o
grans comerços ja que la producció de
grans quantitats de residus permet una
gestió directa per part dels propis produc-
tors. Tampoc s’admetran els residus
d’origen industrial que hauran d’ésser
directament gestionats pel seu productor.
Tot i això, les indústries podran portar a
la deixalleria els residus que no siguin
objecte de la seva producció directa sem-
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pre que pel seu volum no es consideri que
és possible una gestió directa.

Per a materials no especificats en cap
llista i que no siguin industrials, el gestor,
d’acord amb l’Ajuntament podrà discre-
cionalment acceptar o no el material a la
deixalleria. En tot cas només es podran
acceptar aquells residus autoritzats per
l’Agència dels Residus de Catalunya, que
permetin el seu posterior tractament o
valoració.

Article 10. Propietat dels residus
Els residus recollits són propietat de

l’Ajuntament de Blanes. Els objectes de
valor que el concessionari pogués trobar
han de ser lliurats a l’Ajuntament. 

Article 11. Contenidors 
Per a cada producte admissible es

col·locarà un contenidor específic o se li
destinarà un espai adient. Cada conteni-
dor tindrà un rètol amb el producte
admès. Només es podrà dipositar cada
producte a l’interior del seu contenidor
específic. 

Article 12. Horari i dies de servei.
L’Ajuntament determinarà l’horari i

els dies d’obertura, que s’adequaran a les
necessitats dels potencials usuaris a fi de
facilitar-los l’accés a la planta. Aquest
horari podrà ser ampliat reduït i/o modifi-
cat per la Junta de Govern Local a pro-
posta de l’empresa gestora.

En qualsevol cas, no es treballarà els
dies: 1 de gener, Divendres Sant, el dia de
l’Aplec del Vilar, 1 de maig, 24 de juny,
26 de juliol, 15 d’agost, 11 de Setembre,
12 d’octubre, 1 de novembre i 25 i 26 de
desembre. 

Article 13. Control de la gestió de la
deixalleria. 

13.1 Control del servei.
1. La Llei 6/1993, de 15 de juliol,

reguladora de residus, estableix com a
objectiu prioritari que la gestió dels resi-
dus s’ha de dur a terme amb un alt nivell
de protecció del medi ambient, i que són
prioritàries les opcions de valorització
davant de les disposicions del rebuig. Per
tot això, la gestió global de la deixalleria
tendirà a obtenir el grau més elevat possi-
ble de reciclatge. L’Ajuntament, si ho
creu oportú, podrà fixar que s’assoleixi
un percentatge mínim anual de valoritza-
ció dels materials aportats que es calcu-
larà tenint en compte la mitjana de recu-
peració en altres instal·lacions similars. El
no compliment d’aquest requisit per part
de l’empresa responsable de la gestió
podrà ser motiu de sanció o de rescissió
de l’adjudicació.

2. L’empresa adjudicatària de la ges-
tió estarà obligada a:

a. Realitzar una correcta gestió dels
residus i a assumir les conseqüències
ambientals o d’altra naturalesa que es
derivin d’una gestió incorrecta.

b. Disposar de les corresponents
pòlisses d’assegurances de la instal·lació;
responsabilitat civil per possibles danys
(derivats de la gestió i a les instal·lacions
continguts i contingents) i danys mediam-
bientals, danys personals causats a treba-
lladors, visitants i usuaris, per desperfec-
tes, incendis, robatoris, etc.

c. Disposar de l’Estudi i Pla de pre-
venció de riscos laborals, segons la Llei
de prevenció de riscos laborals
L.P.R.L.31/1995.

d. Informar mensualment a l’Ajunta-
ment dels tipus i quantitats de residus que
han entrat a la deixalleria. 

e. Per a cada tipus de residu s’especi-
ficarà la seva destinació (igualment si
n’hi ha més d’una) . En cas que la desti-
nació del residu sigui a una instal·lació
finalista (abocador o incineradora)
l’empresa gestora haurà de presentar
documentació justificativa a l’Ajuntament
conforme no existeix una alternativa de
gestió.

f. Informar a l’Ajuntament dels con-
tractes que hagi realitzat amb transportis-
tes degudament autoritzats, dels preus del
transport a les diferents destinacions i de
qualsevol altre contracte, despesa o ingrés
en relació a la gestió dels residus.

g. Establir contractes de transport i
gestió amb aquelles empreses que dispo-
sin d’autorització de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya, d’acord amb els
següents criteris per ordre de prioritat:

i. La destinació ambientalment més
correcta dels residus.

ii. La millor oferta de preus.
3. Per realitzar un seguiment de la

gestió de la deixalleria i buscar accions
que permetin millorar aquesta gestió, el
responsable del servei haurà de vetllar
perquè:

a. Respecte de les entrades de residus:
quedin consignades documentalment el
nombre de visites, data i hora d’entrada,
la procedència (particular, comerç, petit
industrial o serveis, i serveis municipals),
així com el tipus de residus aportat, amb
nombre d’unitats o Kg, si escau.

b. Respecte de les sortides de residus:
quedin consignades en una fitxa la perio-
dicitat i les quantitats de les sortides de
cada material, el nom de les empreses de
gestió i la seva destinació i el codi
d’autorització com a gestor de residus.

c. Es porti un registre diari amb les
fitxes corresponents de les d’incidències
més importants o anomalies. 

d. Es dugui a terme la supervisió del
correcte funcionament de les

instal·lacions i el seu manteniment pre-
ventiu i de conservació. 

e. Es porti el control estadístic de les
entrades i sortides de material i redactar
un informe periòdic que permetrà buscar
millores en la gestió.

Les dades registrades es lliuraran
mensualment a l’Ajuntament de Blanes,
que realitzarà el seguiment del servei.

13.2. Control de la gestió econòmica
L’empresa responsable de la gestió

presentarà mensualment a l’Ajuntament
una memòria que reculli el detall dels
imports liquidats als usuaris, la relació de
les despeses derivades de la gestió i dels
ingressos obtinguts de la venda de mate-
rials recuperables.

La Junta de Govern podrà establir
beneficis a favor de l’empresa gestora en
funció dels objectius d’ingressos i despe-
ses que es determinin.

Control de les despeses
L’empresa gestora haurà de realitzar

un seguiment de la despesa emplenant
unes fitxes per a cadascun dels conceptes
que es relacionen a continuació i lliurar
un informe mensual a l’Ajuntament:

a) Despeses fixes o d’immobilitzat:
1. Despeses d’amortització de la ins-

tal·lació (obra civil)
2. Despeses d’amortització de l’equi-

pament (pot ser variable si hi ha conteni-
dors llogats o cedits).

Cada element de la deixalleria que es
trobi en procés d’amortització haurà de
tenir una fitxa associada que reflecteixi
l’evolució econòmica i l’estat actual del
procés.

b) Despeses corrents d’obertura i fun-
cionament:

1. Despeses de personal
2. Despeses de compra de petit mate-

rial no inventariable
3. Despeses de compra i manteniment

del material inventariable (neteja, repara-
cions, etc.)

4. Despeses de subministraments
(llum, aigua, telèfon, etc.)

5. Despeses de campanya i festa
d’inauguració.

6. Despeses de campanyes d’educació
ambiental relacionades amb els residus.

c) Despeses derivades de la gestió
dels materials.

1. Despeses per transport dels mate-
rials

2. Despeses per tractament dels mate-
rials (plantes de triatge, abocadors, etc.)

Aquestes despeses poden ser molt
variables. En aquest cas, l’empresa ges-
tora haurà de:
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1. Calcular les despeses de transport
prenent com a base les factures lliurades
per les empreses de transport.

2. Deixar constància de les sortides de
materials de la deixalleria en el llibre de
registre de sortides i emplenar un albarà
de sortida de materials.

3. Calcular les despeses de tractament
prenent com a base les factures lliurades
per les empreses tractadores (plantes de
triatge, abocadors).

4. Presentar totes les despeses deriva-
des de l’explotació dels materials en un
mateix document en forma de fitxa per
l’informe. 

Control dels ingressos
1. Ingressos per autoliquidacions en

concepte de taxes o preus públics.
2. Ingressos per venda de materials

recuperables.

L’empresa gestora haurà de:
1. Lliurar mensualment a l’Ajunta-

ment les dades necessàries per facturar a
les empreses tractadores de residus que
comprin materials de la instal·lació, les
quals es basaran en els albarans de sortida
de materials.

2. Tots els ingressos derivats de
l’explotació dels materials (preus públics
i venda) es presentaran en un mateix
document en forma de fitxa per l’informe
mensual. 

Balanç econòmic de la gestió de la
deixalleria

Finalment, l’empresa gestora haurà
d’elaborar un informe trimestral amb tots
els resultats dels documents descrits, amb
la finalitat de valorar l’evolució de la ges-
tió econòmica de la deixalleria.

Art. 14. Personal de la deixalleria i
tasques del responsable del servei i del
personal de manteniment.

Es considera que el personal mínim
necessari per al funcionament de la dei-
xalleria és de dos operaris i un cap.

Les funcions detallades del personal
de la deixalleria estaran incloses al
Manual de Gestió. No obstant això, en
general, cal tenir en compte les següents
funcions: 

1. Atenció directa a l’usuari:
a. Atendre els usuaris amb amabilitat.
b. Fer tasques d’orientació i de sensi-

bilització ambiental. 
c. Garantir la correcta disposició dels

materials en el lloc adequat i de la forma
reglamentada. 

d. Evitar l’entrada d’usuaris i de
materials no admesos.

e. Impedir l’accés del públic al
magatzem de residus especials.

f. Vetllar per la seguretat d’usuaris i
visitants.

g. Liquidació dels preus públics que
entraran en el circuit de recaptació de
l’Ajuntament.

2. Control administratiu:
a. Controlar el nombre d’usuaris i ela-

borar la corresponent estadística mensual.
b. Registrar els residus especials sub-

jectes a custòdia.
c. Impulsar de forma eficaç, eficient i

documentada la correcta gestió dels resi-
dus d’acord amb la normativa reguladora.

d. Contactar amb els gestors i trans-
portistes de residus garantint que retiren
els materials, les persones, empreses i
vehicles autoritzats. 

e. Tenir a disposició de l’Ajuntament
tots els albarans corresponents a la gestió
dels residus.

f. Omplir els fulls diaris d’incidències
i tenir-los a disposició del servei d’ins-
pecció i control de l’Ajuntament.

g. Omplir les fitxes d’inventari de tot
el material que forma part de l’equipa-
ment de la deixalleria actualitzades amb
totes i cadascuna de les incidències que
s’hi relacionin.

3. Manteniment de les instal·lacions:
a. Obrir i tancar la instal·lació, i

garantir la seva presència al llarg de tot
l’horari de servei.

b. Realitzar les tasques de neteja,
manteniment i conservació de la deixalle-
ria i de les zones enjardinades, per tal que
presentin una imatge acurada.

c. Realitzar les tasques de desballesta-
ment dels voluminosos en les zones
adients.

Article 15. Prestacions als usuaris 
1. Els usuaris del servei municipal de

deixalleria podran dipositar, en els conte-
nidors de la instal·lació, els residus auto-
ritzats de conformitat amb les determina-
cions establertes en aquesta Ordenança. 

2. L’usuari de la deixalleria disposarà
d’un carnet d’usuari que se li lliurarà el
primer dia que hi vagi. Aquest carnet
l’acreditarà com a usuari particular, de
comerços o petit industrial i serveis.
Caldrà presentar el carnet cada vegada
que es vulgui fer ús del servei de deixa-
lleria i proporcionar les dades necessàries
per poder-ho fer. Aquest control permetrà
crear incentius per afavorir-ne l’ús.

a. Es considerarà com a usuari parti-
cular aquell que aporti residus d’origen
domèstic. És a dir, que no provenen de
cap activitat de tipus comercial i/o indus-
trial. 

b. Es considerarà com a usuari de
comerços aquell que aporti residus proce-
dents d’una activitat econòmica com

petits comerços. Per obtenir el carnet
d’usuari caldrà presentar només el primer
dia, el document d’alta de l’IAE de caràc-
ter municipal o el model 036 de declara-
ció censal d’alta en el cens d’obligats tri-
butaris o, en el seu defecte, el rebut anual
d’activitats econòmiques.

c. Es considerarà com a usuari petit
industrial i serveis aquell que aporti resi-
dus en reduïdes quantitats procedents
d’una activitat econòmica industrial
petita, oficina o d’una activitat de serveis.
Per obtenir el carnet d’usuari caldrà pre-
sentar, només el primer dia, el document
d’alta de l’IAE de caràcter municipal o el
model 036 de declaració censal d’alta en
el cens d’obligats tributaris o, en el seu
defecte, el rebut anual d’activitats econò-
miques.

3. Els usuaris de la deixalleria que
s’ajustin a la condició de particulars,
podran portar els residus admesos gratuï-
tament, sempre que no se sobrepassin els
límits establerts a l’Ordenança vigent que
regula els preus públics. Quan es portin
materials d’un mateix tipus en una quan-
titat superior als límits, els serà aplicable
el mateix règim tarifari que als proce-
dents de comerços, oficines, petites
indústries o serveis. En cas de dubte, el
criteri que s’utilitzarà per diferenciar els
particulars dels altres usuaris subjectes a
aquesta taxa serà l’entrada del tipus de
vehicle. S’entendrà com a particulars les
persones que duguin els residus en turis-
mes. Els conductors de furgonetes fins a
3.500 kg PMA que al·leguin la condició
de particulars hauran d’ensenyar la docu-
mentació del cotxe i demostrar que és
d’ús particular.

4. No s’admetrà l’accés d’usuaris amb
vehicles de més de 3.500 kg de PMA. 

5. L’ús de la deixalleria per part de
petits comerços, oficines, petites indús-
tries i activitats de serveis diverses no
està sotmesa a preus públics per aquells
materials classificats com a recuperables
segons l’annex-2. En canvi sí que ho està
per aquells materials especificats a
l’Ordenança vigent que regula els preus
públics.

6. Quan el titular d’una activitat sub-
jecte al règim tarifari faci un trasllat de
residus per encàrrec d’un particular,
caldrà presentar un full signat per aquest
últim, el model del qual consta a l’annex-
3 d’aquesta ordenança, per tal de no estar
subjecte al pagament d’aquesta taxa.

7. En cas de quantitats elevades d’un
determinat residu (per exemple, mobles,
matalassos, etc.), caldrà ajustar-se a les
indicacions del personal del servei, que
podrà establir una programació de lliura-
ment fraccionat en funció de la disponibi-
litat d’emmagatzematge dels contenidors.
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8. El personal de la deixalleria selec-
cionarà aquells voluminosos que estiguin
en bon estat i considerin que podran tor-
nar a ser reutilitzats. D’acord amb Serveis
Socials de l’Ajuntament s’establiran els
mecanismes per possibilitar que les per-
sones necessitades puguin aprofitar
aquests materials. Si es considera oportú,
i sempre donant prioritat a les persones
necessitades, es podrà també oferir la
possibilitat de reutilització a altres perso-
nes que ja siguin usuàries de la deixalle-
ria. Per establir aquest procés l’empresa
adjudicatària prèviament haurà de presen-
tar un protocol de funcionament que serà
aprovat per la Junta de Govern Local. Els
usuaris no podran retirar de la deixalleria
cap altre tipus de residu que el seleccio-
nat pels operaris de la deixalleria, ni per a
ús propi ni per comercialitzar-lo.

9. S’admetrà l’aportació de residus
per part dels turistes, i se’ls registrarà
com a usuaris, però no se’ls lliurarà car-
net d’usuari particular. 

Article 16. Del funcionament de la
deixalleria i del dipòsit dels residus per
part dels usuaris

Per tal de controlar el funcionament
de la planta i la seva eficàcia, l’entitat
responsable del servei haurà de vetllar
per: 

• Limitar el tipus i el volum màxim
admissible d’un determinat residu per
problemàtiques puntuals que puguin afec-
tar el funcionament de la planta. 

• Limitar l’entrada al recinte de vehi-
cles o persones, dins l’horari d’obertura
per qüestions de seguretat. 

• Aplicar els preus públics d’acord
amb l’Ordenança vigent de preu públics.

Quan l’usuari arribi a la deixalleria,
l’encarregat haurà de comprovar si els
materials aportats són acceptables per a la
instal·lació.

Si es tracta de materials acceptats,
l’encarregat haurà de registrar les dades
de l’usuari en una Fitxa d’entrada a la
deixalleria i prendrà les dades necessàries
per efectuar l’autoliquidació del preu
públic corresponent. En cas que no siguin
materials acceptables, haurà d’informar
l’usuari del motiu de la no acceptació
dels materials.

Els usuaris de la deixalleria hauran de
dipositar els residus en els contenidors
adequats seguint les instruccions de
l’encarregat.

Si els materials aportats són residus
especials s’hauran de lliurar a l’encarrega,
que els haurà de dipositar personalment
en els contenidors adequats. Caldrà tenir
molta cura en la manipulació d’aquests
materials, sobretot els que s’esmenten a
continuació:

•Els fluorescents i les làmpades de
mercuri han d’estar sencers i caldrà evitar
que es trenquin.

•La manipulació de frigorífics i elec-
trodomèstics amb CFC es farà prenent les
mesures necessàries perquè no es trenqui
el circuit de refrigeració.

•L’emmagatzematge de les piles de
botó es farà de forma separada de la resta
i s’hauran de lliurar d’aquesta manera, al
tractador .

•Els dissolvents, pintures i vernissos
no es barrejaran entre ells i s’informarà al
públic del perill de barrejar-los. Es dipo-
sitaran convenientment identificats en una
habitació tancada i caldrà evitar els ves-
saments a terra.

•Quan s’aboqui l’oli en el seu conte-
nidor, s’evitarà que es vessi, i no es
barrejaran els diferents tipus d’oli.

•Com a pneumàtics s’entén en prin-
cipi només la coberta de cautxú. Per tant,
en cas que així ho exigeixi el gestor, la
llanta se separarà i haurà de ser diposi-
tada en el contenidor corresponent.

•Les bateries s’emmagatzemaran dins
del seu contenidor específic, en un lloc
tancat i ventilat, i es procurarà que no es
vessi el líquid que conté.

Els operaris de la deixalleria desba-
llestaran els voluminosos i separaran el
material que pot ser reciclat de la resta.

El personal de la deixalleria haurà de
comprovar de manera periòdica l’estat
d’ocupació dels contenidors, preveure i
realitzar l’operació de trituració dels
materials que correspongui i avisar els
transportistes i/o gestors corresponents
per a la retirada dels materials abans de
comprometre la capacitat de la deixalleria
per acceptar aquests materials. Els trans-
portistes i gestors hauran d’estar autorit-
zats per l’Agència de Residus de Cata-
lunya.

En el lliurament de materials als ges-
tors, s’haurà de fer prevaler, sempre que
sigui possible, la via de la valorització.

Cada vegada que es porti a terme un
lliurament de material a un gestor, l’encar-
regat de la deixalleria haurà de registrar
les dades necessàries en una Fitxa de sor-
tida de materials de la deixalleria.

Article 17. Neteja i manteniment
La deixalleria haurà de presentar en

tot moment un correcte estat de neteja i
manteniment. Per aquesta raó, s’hauran
de considerar el següents àmbits:

•Accessos i entorn: la neteja de la dei-
xalleria ha d’abastar també l’entorn
immediatament proper a la instal·lació.

•Aigües de pluja: s’ha d’evitar que
afectin els materials dipositats a la deixa-
lleria.

•Prevenció contra incendis: està total-
ment prohibit fumar a la deixalleria. Cal

mantenir la instal·lació equipada amb les
mesures contra incendis indicades per la
normativa vigent.

•Prevenció d’accidents: el personal de
la deixalleria ha de disposar de l’equipa-
ment necessari per dur a terme la seva
activitat. Qualsevol incident s’haurà de
notificar immediatament a l’Ajuntament
de Blanes.

•Sorolls: caldrà evitar a la deixalleria
qualsevol soroll que pugui representar
una molèstia per al veïnat.

•Olors: caldrà eliminar ràpidament
qualsevol olor que aparegui a la deixalle-
ria.

•Desratització: s’hauran de prendre
les mesures necessàries per evitar la
presència de rosegadors a la deixalleria.

El personal de la deixalleria emple-
narà una Fitxa de control de la neteja i el
manteniment de la deixalleria: instal-
lacions, maquinària, contenidors i zones
enjardinades per resumir les tasques por-
tades a terme en aquests àmbits.

Article 18. Mesures per potenciar l’ús
del servei

L’Ajuntament, si ho creu convenient,
podrà subvencionar l’ús de la deixalleria
per part dels usuaris en la forma que es
determini puntualment.

En aquest supòsit, el desenvolupa-
ment del procediment per gaudir de la
subvenció serà desplegat una vegada esta-
blert el mecanisme de control mitjançant
el corresponent acord de la Junta de
Govern Local.

Article 19. Campanyes de sensibilit-
zació.

L’adjudicatari de la deixalleria haurà
de realitzar les campanyes de sensibilitza-
ció necessàries per tal de promoure l’ús
de la instal·lació entre la població.

CAPÍTOL 2.- RÈGIM SANCIONA-
DOR

Article 20. Obligació dels usuaris 
- Complir aquesta Ordenança. 
- Atendre les indicacions generals i

les específiques del personal de la planta 
- No malmetre els elements fixos i

mòbils de la planta.

Article 21. Obligació de l’explotador 
- Mantenir en bon estat de neteja tota

la planta i, especialment, els seus acces-
sos 

- Atendre les consultes dels usuaris 
- Garantir la gestió dels residus

d’acord amb la legislació vigent 
- Complir aquesta Ordenança i el

Manual de gestió aprovat pel Plenari
municipal.
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Article 22. De les infraccions i san-
cions

A part de les infraccions i sancions
establertes en la Llei de Residus i altra
normativa relacionada, es consideren
infraccions les següents accions, les quals
podran ser sancionades amb els següents
criteris i quanties:

Es consideraran infraccions lleus:
- Abandonar els residus fora dels llocs

autoritzats per a cada material dintre del
recinte de la deixalleria.

- Dipositar residus no admesos.
- Impedir les tasques de l’encarregat

i/o del personal de manteniment.

Seran considerades infraccions greus:
- La reincidència en dues o més

infraccions lleus.
- Ocasionar desperfectes lleus a les

instal·lacions
- Abandonar residus valoritzables fora

de les instal·lacions o fora de l’horari
d’obertura.

- Dipositar residus admesos en quan-
titats superiors a les que pot generar un
particular.

- Lliurar residus originats per una
activitat econòmica com si fossin residus
d’origen domèstic.

Es qualificaran com a molt greus les
següents infraccions:

- La reincidència en dues o més
infraccions greus.

- Ocasionar desperfectes greus a les
instal·lacions.

- Abandonar residus especials fora de
les instal·lacions o fora de l’horari d’ober-
tura.

- Lliurar materials no admesos sense
haver estat declarats.

- Posar en perill la seguretat dels
usuaris i empleats de la deixalleria.

Les sancions per les diferents infrac-
cions seran:

Infracció lleu: Comportarà una multa
màxima de 300 euros.

Infracció greu: Comportarà una multa
màxima de 3.000 euros.

Infracció molt greu: Comportarà una
multa màxima de 6.000 euros.

El procediment sancionador s’iniciarà
a instàncies de la denúncia de l’encarre-
gat del servei i/o de la Policia Municipal
i es tramitarà d’acord amb el que disposa
la Llei 6/1993. En cas d’infraccions lleus
el procediment sancionador serà l’abreu-
jat previst al Decret 278/1993 de 9 de
novembre, i es respectarà, en tot cas, el
principi d’audiència

L’import de les multes imposades

s’exigirà d’acord amb el que estableix el
Reglament de recaptació.

Article 23.
Qualsevol supòsit o aspecte no previst

en aquest Reglament es regirà per allò
previst a la Llei 6/1993, de 15 de juliol
reguladora dels residus i altres normatives
aplicables.

Disposició addicional
La Junta de Govern Local queda

facultada per adaptar aquesta Ordenança
a noves necessitats del servei i a les nor-
mes vigents en cada moment, sense per-
judici de la publicació reglamentària del
text adaptat i de donar-ne compte al Ple
municipal.

Disposició final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor

transcorreguts vint dies naturals de la
seva publicació íntegra en el Butlletí Ofi-
cial de la Província.

Annex-1
Aquest catàleg podrà ser ampliat

d’acord amb l’article 9è d’aquesta Orde-
nança.

Residus municipals i assimilables,
valoritzables

- Vidres i miralls
- Paper i cartró.
- Ferralla i metalls
- Plàstics
- Roba i sabates.
- Envasos lleugers.
- Fustes.
- Voluminosos.
- Residus verds i esporga.
- Electrodomèstics que no contenen

substàncies perilloses 
- Cables elèctrics.
- Porexpan 
- Material informàtic i residus electrò-

nics
- Runes i restes de la construcció

d’obres menors
- Radiografies
- Oli vegetal.
- Pneumàtics.

Residus municipals especials en peti-
tes quantitats:

- Fluorescents i làmpades de vapor de
mercuri.

- Bateries.
- Pintures, dissolvents, vernissos.
- Residus àcids i/o bàsics.
- Piles.
- Electrodomèstics que continguin

substàncies perilloses (com ara CFCs).
- Oli mineral i lubricants.
- Aerosols

- Cartutxos de tòner.
- Cosmètics.
- Uralita

En cap cas s’acceptaran a la deixalle-
ria els següents materials:

- Residus barrejats.
- Matèria orgànica no especificada en

el punt anterior.
- Residus industrials en grans quanti-

tats.
- 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.
- Residus no identificats.

Annex-2

PREUS PÚBLICS PER A LA DEI-
XALLERIA DE BLANES

a) NO PAGARAN ELS USUARIS
NO PARTICULARS PER ALS
SEGÜENTS MATERIALS:

Aquells materials classificats com a
recuperables:

• Embalatges: el paper i el cartró, el
plàstic film net, caixes de plàstic.

• Envasos lleugers: inferiors a 10
litres de plàstic, llaunes, etc. que no hagin
contingut productes especials.

• Altres: ferralla, aparells d’ofimàtica,
vidre, radiografies, bateries, cables elèc-
trics,...

Annex 3

Model d’imprès que ha d’omplir un
particular quan l’aportació de residus es
faci per encàrrec seu a través d’una
empresa o comerç:

El sotasignat, amb aquest document,
admet que el residu que es detalla a con-
tinuació és de la seva propietat i accepta,
per tant, ser donat d’alta (en cas que no
ho estigui) com a usuari particular de la
deixalleria. Com a usuari particular tindrà
un número d’usuari assignat i un carnet al
seu nom que podrà recollir a les
dependències de la deixalleria, segons
model que consta a l’expedient.

El que es fa públic per al coneixement
en general.

Blanes, 11 d’agost de 2004.—
L’Alcaldessa acctal. Signat: Conxita
Boldú i Soler.
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Núm. 8.894
AJUNTAMENT DE

CASTELL-PLATJA D’ARO

Edicte de requeriment compareixença per notificació valoració béns immobles

El sotasignat, en qualitat de tresorer de l’Ajuntament, i per la seva condició de cap del departament de recaptació de l’Ajunta-
ment, amb aquest edicte,  

FAIG SABER
Primer.- Que l’òrgan de recaptació de l’Ajuntament és responsable del tràmit dels expedients administratius en període execu-

tiu, motivats per obligacions de dret públic pendents de pagament, que s’esmenten a continuació:

NÚM.
EXPED NIF CONTRIBUENT CONCEPTE ANY POBLACIÓ TRÀMIT A NOTIFICAR

97006264 37620826W DE PUIG GAIRIN MARIA TERESA IBI 1997 PLATJA D’ARO NOTIFICACIÓ DE VALORACIÓ
DE BÉNS IMMOBLES

97006265 37620826W DE PUIG GAIRIN MARIA TERESA IBI 1997 PLATJA D’ARO NOTIFICACIÓ DE VALORACIÓ
DE BÉNS IMMOBLES

98005321 37620826W DE PUIG GAIRIN MARIA TERESA IBI 1998 PLATJA D’ARO NOTIFCACIO DE VALORACIO 
DE BÉNS IMMOBLES

99005447 37620826W DE PUIG GAIRIN MARIA TERESA IBI 1999 PLATJA D’ARO NOTIFICACIÓ DE VALORACIÓ
DE BÉNS IMMOBLES

99005448 37620826W DE PUIG GAIRIN MARIA TERESA IBI 1999 PLATJA D’ARO NOTIFICACIÓ DE VALORACIÓ
DE BÉNS IMMOBLES

Segon.- Que en relació als subjectes passius de referència, s’ha intentat, d’acord amb els preceptes legals establerts, la notifica-
ció personal dels deutes esmentats amb resultats negatius.

Tercer.- Que en els respectius expedients administratius hi consten, convenientment justificades, les diligències circumstancials
dels intents negatius de notificació.

Dit això, en virtut d’allò que disposa l’article 105 de la Llei General Tributària, ara, dicto el següent

REQUERIMENT DE COMPAREIXENÇA
Requereixo als subjectes passius , esmentats anteriorment, per tal que compareguin personalment o mitjançant representant legal,

en el termini de 10 dies a comptar de la publicació d’aquest edicte, en les dependències de recaptació de l’Ajuntament , dins l’horari
d’atenció al públic, a fi i efecte de ser notificats dels tràmits i deutes igualment referits.

Tot això, amb l’advertiment que transcorregut aquest termini de 10 dies sense que els interessats hagin comparegut, se’ls tindrà
per notificats, dels tràmits en qüestió, a tots els efectes legals.

En virtut d’allò que disposa l’article 103 del Reglament General de Recaptació, s’adverteix als interessats que, en el cas de no
comparèixer, també se’ls tindrà per notificats de les successives provisions i diligències, que es produeixin en els expedients de
referència, fins que finalitzi la substanciació dels procediments de constrenyiment.

Això, sense perjudici del dret que els assisteix a comparèixer en qualsevol moment i regularitzar la seva situació.
Així mateix, en el cas que l’interessat requerit no comparegués durant el termini concedit podrà, igualment, presentar recurs de

reposició contra l’acte que es pretén notificar, davant del tresorer d’aquest ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de venciment del termini de compareixença.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós administratiu de la província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la noti-
ficació expressa de la resolució o bé en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’hagi
d’entendre desestimat de forma tàcita.

Contra l’acte de publicació edictal  es pot interposar recurs de reposició, davant el tresorer d’aquest ajuntament, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent al de publicació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat contenciós administratiu de la província de Girona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la noti-
ficació expressa de la resolució o bé en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’hagi d’entendre desestimat de forma tàcita.

Malgrat tot podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient.
El procediment de constrenyiment, encara que s’interposi recurs, sols se suspendrà en els termes i condicions assenyalats en

l’article 101 del reglament general de recaptació.
Castell-Platja d’Aro, 9 d’agost de 2004 .— El Tresorer. Signat: Josep Salart i Mont.
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