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CAPÍTOL I
OBJECTE, ÀMBIT I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
És objecte d’aquest reglament regular el procediment o tràmit que permeti la gestió
del control d’entrada i la utilització del servei públic del tractament de residus sòlids
urbans d’origen municipal ,a les diferents instal·lacions del Centre de tractament de
residus (o CTR) del qual és titular el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Article 2
Funcionament del servei
El servei de tractament de residus comprendrà les activitats de recepció, control,
descàrrega i disposició dels residus sòlids urbans provinents de les rutes municipals de
recollida i recollides puntuals d’origen municipal a les següents instal·lacions:






El servei de disposició de residus al Dipòsit controlat de classe II.
El servei de planta de compostatge i valorització de residus orgànics.
El servei de pre-tractament per a la fracció resta dels residus municipals o
assimilables.
El servei de tractament i valorització, si s'escau, de residus voluminosos.
El servei de deixalleria per a la valorització de residus recollits selectivament o
tractament de residus especials.

CAPÍTOL II
INSTRUCCIONS DE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
Article 3
Usuaris del servei
Tindran la condició d’usuaris del servei i podran beneficiar-se de les instal·lacions els
ajuntaments de l’Alt Empordà que siguin productors o posseïdors de residus que utilitzin
el servei conforme a les normes d’aquest reglament.
L'ajuntament haurà de comunicar al Consell comarcal de l'Alt Empordà els
transportistes utilitzats per a entrar els seus residus municipals.
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Article 4
Àmbit territorial
L’àmbit territorial d’actuació és la comarca de l’Alt Empordà, sense perjudici que el
Consell Comarcal Alt Empordà, per acord de Ple, pugui acceptar residus no originats a
la comarca en benefici de la qualitat prestacional i/o rendibilitat dels serveis de la
comarca, i dins els límits legals sobre aquesta matèria.

Article 5
Definicions
Pel que fa a la present ordenança s’entén per:
Productor: qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus
com a productor inicial. I qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions
de tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o
de composició d’aquest residus.
Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en
possessió i no tingui la condició de gestor de residus.
Transportista de residus: persona física o jurídica, productor de residus o no, que els
tingui en possessió durant el seu transport fins al lloc de tractament, i amb l ’autorització
de l’autoritat competent per al transport d’aquests.

CAPÍTOL III
PROCEDIMENTS
Article 6
Autorització d’entrada
Tots els ajuntaments de la comarca han de tenir vigent la delegació el servei de
tractament de RSU al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de poder tractar les
diferents fraccions de residus a les instal·lacions de dins el Centre de tractament de
residus de l’Alt Empordà.
Hauran de tramitar la sol·licitud d'usuari transportista les persones físiques o jurídiques
transportistes de residus municipals contractats pels ajuntaments que hagin de tenir
accés a les instal·lacions del CTR. La sol·licitud es tramitarà segons les indicacions del
Reglament d’ús i funcionament del control de l’entrada de residus d’origen comercial
o assimilables a urbans al Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà.
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Article 7
Àmbit d’aplicació
L’autorització d’entrada de RSU d’origen municipal és relativa a:

-

L’entrada de residus procedents de les rutes municipals de recollida de residus per
a les diferents fraccions: fracció resta, fracció orgànica, residus voluminosos, fracció
rebuig o residus valoritzables de deixalleria.
L’entrada de RSU procedents de recollides específiques realitzades per empreses
contractades de forma puntual o pel mateix ajuntament (amb autorització prèvia
de l’ajuntament afectat).

Article 8
Tramitació de l’autorització d’entrada a l’abocador
L’ajuntament haurà de notificar per escrit al Consell Comarcal Alt Empordà les dades
de l’empresa de recollida de residus urbans que contracti per a realitzar aquesta tasca
amb el formulari de l'annex 1.
Aquesta tramitació és important en la mesura que amb aquesta informació
l'ajuntament autoritza al cobrament de les tones tractades i aportades per les diferents
empreses al CTR quan aquestes notifiquin al control d'entrada que el seu origen és el
municipi. D'altra banda, les empreses de transport que realitzin rutes de recollida de
residus municipals estaran autoritzades, a través de la plataforma web del CTR, a fer
l'adjudicació de les tones corresponents a cada municipi dins una mateixa ruta i que
després es facturaran.
Pel que fa a les autoritzacions d’entrada de caràcter puntual per diferents empreses o
pels serveis municipals no notificats prèviament, l’ajuntament haurà d’autoritzar
l’entrada al CTR enviant al Consell Comarcal Alt Empordà el formulari de l’annex 2
d’aquest reglament degudament omplert. Aquesta tramitació s’ha de realitzar
almenys 2 dies hàbils abans de l’entrada al CTR.

CAPÍTOL IV
INSPECCIÓ I CONTROL D’ENTRADA
Article 9
Recepció i control
Només es permet l’entrada al CTR Als ens locals que hagin delegat el tractament de
residus al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i als transportistes que hagin estat
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notificats prèviament. Es comprovarà la documentació a la guixeta del control
d'entrada i de bàscula i/o a l’oficina de recepció del CTR.
A cada entrada al CTR el transportista haurà de notificar al basculista de la instal·lació
de quin ajuntament o ajuntaments prové la recollida (en el cas de rutes). Segons la
normativa vigent haurà de donar el full de seguiment normalitzat de l'Agència de
residus de Catalunya indicant el productor dels residus i el transportista degudament
signat.
A la bàscula d’entrada al CTR es pesarà el residu transportat i es farà un control visual
d’aquest. Els ajuntaments efectuaran el pagament de la liquidació que resulti de
l’aplicació de les contraprestacions econòmiques que tingui aprovades el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i segons les normes de gestió i cobrament que s’hi
especifiquen.
No es deixarà accedir cap vehicle amb residus si no disposa de l'autorització d'usuari.
Horaris d'entrada de residus al CTR
El CTR restarà obert les 24 hores del dia, 365 dies l'any, inclosos diumenges i festius.
L'horari d'oficina serà de 8:30h a 15h de dilluns a divendres.
S’estableix un horari diferenciat de recepció i descàrrega per a cadascuna de les
categories d’usuaris i per a cada residu o planta de destinació, que podrà ser
modificat pels serveis tècnics del Consell.

TIPUS RESIDU

USUARI PÚBLIC

USUARI PRIVAT

Fracció resta a planta
tractament

24 hores, inclosos diumenges Els dies laborables de 8 a 13
i festius.
hores i de 15 a 18 hores, i els
dissabtes no festius de 8 a 13
hores.

FORM a planta de
compostatge

24 hores, inclosos diumenges Els dies laborables de 8 a 13
i festius.
hores i de 15 a 18 hores, i els
dissabtes no festius de 8 a 13
hores.

Residus valoritzables i
voluminosos a deixalleria

Residus Rebuig o
voluminosos a dipòsit
controlat

Dilluns tarda: 17-19h
Dimarts a divendres: de 1013h i de 17-19h. Dissabtes:
10h a 20h

Dilluns tarda: 17-19h
Dimarts a divendres: de 1013h i de 17-19h. Dissabtes:
10h a 20h

24 hores, inclosos diumenges Els dies laborables de 8 a 13
i festius.
hores i de 15 a 18 hores, i els
dissabtes no festius de 8 a 13
hores.

Excepcionalment, per causes justificades i prèvia comunicació als usuaris afectats,
si ho convenen els serveis tècnics del Consell, es podrà restringir i/o modificar
temporalment la recepció i descàrrega dels usuaris.
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Article 10
Control del pes i dades de pesatge
Tots i cadascun dels usuaris que aportin residus per al tractament a alguna de les
plantes del CTR de l'Alt Empordà, excepte usuaris de deixalleria on el control de
pesada es realitzarà dins de la mateixa instal·lació, restaran obligats a fer el control de
pesada que s'ajustarà a les següents prescripcions:


Se seguiran escrupolosament les
encarregat del control d'entrada.



Per a tots els residus se’n controlarà l’origen, tipus, característiques i la quantitat
(pes o volum), i es dirigirà a cada camió a la instal·lació més adequada.
El control de pesada es farà en dos temps:



instruccions

facilitades

pel

personal

- Control de pes brut, efectuat abans de l'accés a descàrrega.
- Control de tara, efectuat abans de la sortida del CTR



Tant per als usuaris públics com per als privats s'estendrà, per a cada
descàrrega efectuada, un comprovant de lliurament on apareixerà, com a
mínim, la consignació de les següents dades:
- Nom del productor (persona física o jurídica)
- NIF
- codi d’usuari del CTR
- Matrícula del vehicle
- Data
- Quantitat abocada.

En el cas de l'entrada de residus municipals El transportista de residus notificarà a
l’entrada del CTR la procedència dels RSU. L’origen pot ser:
-

Residus corresponents a un sol municipi:

En aquest cas el CTR guardarà les dades de pesatge relacionades amb el municipi.
Aquestes dades seran, com a mínim, data, hora, matricula del camió, pes i municipi.
Aquestes dades seran lliurades a l’empresa transportista en forma d’albarà.

-

Residus procedents d’una ruta de municipis:

En aquest cas el CTR guardarà les dades de pesatge relacionades amb les rutes
municipals que realitza l’empresa transportista sense detall municipal. Aquestes dades
seran, com a mínim, data, hora, matricula del camió, pes, empresa transportista i
especificarà la procedència de rutes municipals. Aquestes dades seran lliurades a
l’empresa transportista en forma d’albarà.
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Els albarans d'entrada es podran consultar a través del web del CTR en un espai
d'accés restringit per a cada transportista o productor.

Article 11
Dades municipals de RSU procedents de les rutes
Les empreses de recollida i transport de residus municipals que realitzin rutes en les
quals recullen diferents municipis caldrà que trametin mensualment al CTR de l'Alt
Empordà el detall de tones recollides a cada municipi. Les dades es trametran durant
els 8 primers dies naturals de cada mes.
La tramesa de dades es realitzarà en format digital a través de l'espai restringit per a
transportistes en l'aplicació informàtica inclosa al web del CTR i seguint les instruccions
del procediment assenyalat pel Consell Comarcal Alt Empordà.
El Consell Comarcal Alt Empordà procedirà a la facturació de les tones recollides a
cada municipi i per a cadascuna de les plantes de tractament notificades per les
empreses de recollida.

Article 12
Pagaments
El pagament de la liquidació del residus a tractar que resulti de l’aplicació de les
contraprestacions econòmiques que que tingui aprovades el Consell Comarcal Alt
Empordà es farà mensualment, per cobrament bancari o ingrés en compte, seguint les
condicions de pagament habituals de cada municipi, en el període de pagament en
voluntària.

Article 13
Operacions de descàrrega
En accedir a cadascuna de les plantes de tractament del CTR s’efectuarà la
descàrrega del residu en la forma i requisits que marca el Reglament d’explotació
vigent a cadascuna de les plantes a les àrees destinades a l’efecte i seguint les
instruccions que li siguin donades al personal de la instal·lació.

Article 14
Residus admissibles
Els residus que són objecte de tractament en les instal·lacions incloses en el Centre de
tractament de residus són:
PLANTA

TIPUS DE RESIDUS

CODIS LER
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TRACTAMENT
Dipòsit controlat
classe II

Residus municipals i comercials i industrials
assimilables a urbans amb els codis LER
autoritzats.

200301, 200302, 200303,
200306, 200307, 200399,
200203, 190801, 190802,
020203, 020304, 020501,
020601,020704, 030101,
030105, 030199, 030301,
030308, 030399, 040109,
040199, 040221, 040222,
040299, 080318, 090107,
090108, 090110,
090112,090199,150203,160
119,160120,160199,160216
,180104,180203,190501,19
0801,190802,191208,19120
9,191212.

Planta de
compostatge

FORM o Fracció Orgànica dels RM 200108, 200201; 020103;
seleccionada en origen. És la part dels RM 020107; 150103
constituïda per restes d’origen domèstic i
generadors singulars de verdures, fruites,
carns, peix, farines o derivats, etc.,
susceptible de degradar-se biològicament i
també per residus de jardineria i poda. Es
designarà així, per la seva extensió, en tot el
contingut del contenidor especialitzat
destinat a la recollida segregada de matèria
orgànica o contenidor marró. Residus
Vegetals: Són els residus d’origen vegetal,
procedents de la jardineria, de la poda de
parcs i jardins urbans, neteja de boscos,
altres, etc.

Planta de
tractament de
fracció resta

Residu procedent del contenidor de la resta 200301
dels residus municipals en zones on està
implantada la recollida selectiva de diferents
fraccions com: la fracció orgànica, envasos
lleugers i residus d’envasos, paper/cartró i
vidre.

Planta de
Residus Voluminosos recollits de forma
tractament de
selectiva, recollits en deixalleries, procedents
residus voluminosos del triatge de voluminosos de la Planta de
Resta, procedents de la neteja dels voltants
de contenidors de recollida, procedents de
neteges excepcionals.

200307

Deixalleria
comarcal

Codis LER determinats
per la llicència ambiental
i especificats al

Residus valoritzables separats i residus
especials. Fracció verda dels residus
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reglament d'explotació.

En tots els casos els residus admesos hauran d'estar especificats a les autoritzacions o
llicències ambientals de cadascuna de les instal·lacions.
Resten exclosos aquells residus que, per la seva naturalesa o característiques físiques,
en els reglaments d'explotació de cadascuna de les instal·lacions es marquin com a
tal.

Condicions de lliurament dels residus


Es tindran en compte les condicions de lliurament de residus per a cadascuna
de les plantes de tractament segons els seus reglament d'explotació.



No s'admetrà el lliurament de residus que no siguin presentats en vehicles
condicionats especialment per al transport d'aquests.



Dels danys causats pels transportistes dels residus a les instal·lacions del CTR se’n
responsabilitzarà exclusivament el mateix transportista que restarà obligat al
pagament immediat de les despeses ocasionades com a conseqüència
directa del dany un cop li hagi estat comunicat el seu import. La fixació de
l’import l’efectuaran els serveis tècnics del Consell Comarcal, prèvia demanda
de pressupostos als industrials que hagin de fer la reparació. L’impagament
d’aquestes despeses comportarà la prohibició d’accedir a les instal·lacions.



De qualsevol accident o afecció causat per les instal·lacions del CTR al medi
ambient o a tercers, com a conseqüència d'unes deficients condicions en el
transport i descàrrega dels residus, se'n responsabilitzarà (encara que sigui dins
el recinte del CTR) exclusivament al transportista del residu i subsidiàriament al
productor i proveïdor d'aquest.



Si tinguessin lloc vessaments de residus als accessos o a l'interior del CTR, com a
conseqüència de les deficients condicions de transports i descàrrega d'aquests,
els conductors es responsabilitzaran de la seva recollida i retirada. Si els mitjans
emprats són d'alguna de les instal·lacions del CTR podran ser objecte de
cobrament per part de l'explotador. Aquest tipus d’incidents poden ser
sancionats pel Consell Comarcal Alt Empordà.



Si tingués lloc una negativa per part del transportista a l'hora de retirar i netejar
els residus abocats per causa seva, el responsable del CTR farà aquest treball,
però, en qualsevol cas, podrà imputar els costos corresponents a l'operació al
propietari o titular del residu. L’ impagament dels costos o la reincidència en la
negativa a retirar i/o netejar els residus abocats per part del transportista
comportarà la prohibició d’accedir a les instal·lacions. Aquest incompliment
pot ser objecte de sanció per part del Consell Comarcal Alt Empordà.
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CAPÍTOL V
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 15
Respondran de les infraccions d’aquesta ordenança les persones que siguin usuàries,
que cometin alguna de les infraccions que s’enumeraran en el Reglament
d’explotació de les diferents plantes de tractament del CTR. Per als mandataris o
persones depenent respondran subsidiàriament els seus mandats, societats o entitats.
De la mateixa manera, les sancions correspondran a les mateixes que es citen a als
esmentats reglaments.

Article 16
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà podrà revocar l’autorització d’entrada al Centre
de tractament de residus:

-

-

-

En el cas d’incompliment de les condicions de lliurament de residus per part dels
ajuntaments o empreses transportadores, quan es tracti de residus no admesos o
que ocasionin perjudici a l’explotació d'alguna de les plantes amb risc vers les
persones.
Transcorregut el període de pagament en voluntària (article 20 del Reglament
General de Recaptació), si l’ajuntament no ha fet efectiu el pagament de la taxa
per al servei de tractament de residus al CTR de l’Alt Empordà. Tot això, sense
perjudici que sigui iniciat el corresponent procés executiu amb aplicació de
recàrrec.
En ambdós casos precedents, el Consell Comarcal deixarà de prestar el servei per
incompliment municipal. Prèviament, per resolució de la presidència es procedirà a
requerir a l’ens local per tal que procedeixi al compliment de les seves obligacions
econòmiques o de les condicions de lliurament de residus.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament, que consta de 16 articles i una disposició final, entrarà en vigor
un cop aprovada definitivament pel Ple del Consell Comarcal Alt Empordà i publicat el
seu text complet en el BOP, transcorregut el termini previst en l’art. 65.2 de la Llei estatal
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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