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1. OBJECTE DEL REGLAMENT
1.- El present Reglament té per objecte establir les disposicions necessàries
per a un correcte ús i un bon funcionament en l’admissió i selecció de residus.
2.- Els objectius fonamentals a assolir per la deixalleria municipal són:
-

Permetre la supressió de descàrregues i abocaments incontrolats o
salvatges.
Ser el centre de recepció i enmagatzematge, selectius, d’uns residus que no
tenen cabuda en la recollida domiciliària, per garantir així el seu correcte
tractament.

2. ÀMBIT TERRITORIAL
El servei de la deixalleria abastarà tot el terme municipal de Tordera, i per tant
qualsevol persona de dret dins el municipi de Tordera.

3. DESCRIPCIÓ DE LA DEIXALLERIA
1.- El model de deixalleria és del tipus A, per oferir servei a una població
potencial d’entre 5.000 i 10.000 habitants. Està ubicada al Polígon industrial
Can Verdalet parcel.la 88, i donarà servei a la població del municipi de Tordera.
2.- La instal.lació es troba a una mateixa alçada, amb una esplanada central de
circulació. L’oficina de recepció es troba a la mateixa entrada i els contenidors
estan distribuits al voltant de l’explanada a l’igual que el cobert de residus
especials. La deixalleria té una dimensió aproximada de 575 m2.

4. MODALITAT DE GESTIÓ
La deixalleria serà gestionada directament des de l’Ajuntament, on es
determinarà l’empresa encarregada de la retirada de residus, així com les
empreses tractadores dels mateixos, autoritzades per la Junta de Residus.

5. USUARIS DE LA DEIXALLERIA
El servei de la deixalleria s’ofereix als particulars donats d’alta al padró
municipal, així com a comerços, oficines i serveis amb llicència d’activitats
econòmiques en aquest municipi.
Les industries no són considerades com a usuàries de les deixalleries, pel fet
que per els residus industrials ja hi ha establerts els mecanismes necessaris
per garantir-ne una correcta gestió.
En el cas que a la deixalleria arribin residus d’origen no domèstic en petites
quantitats, aquest seran admesos, només en el cas que compleixin amb les
especificacions del l’apartat número 9.
Si un usuari vol aportar a la deixalleria residus especials en quantitats que
justifiquin la seva pròpia gestió, l’Ajuntament li facilitarà l’adreça dels centres de
gestors autoritzats per el tractament dels seus residus.

6. CRITERIS D’ADMISSIÓ DE RESIDUS
Per una bona gestió dels residus aportats per l’usuari, l’encarregat ha de:
1.- Comprovar que els materials aportats són acceptables a la instal.lació i
reuneixen totes les característiques per poder ser manipulats.
2.- Registrar l’entrada del residu, anotant la quantitat, tipus de residu, data i
usuari.
3.-Els usuaris han de dipositar els materials directament a l’interior dels
contenidors específics per a cada categoria de residus, llevat dels residus
especials
4.- Si els materials aportats són residus especials, l’encarregat els haurà de
dipositar personalment en els contenidors adequats.
5.- L’encarregat haurà de comprovar de manera periòdica l’estat d’ocupació
dels contenidors i avisar de la necessitat de la seva retirada en cas de total
ocupació.
6.- La retirada de materials de la deixalleria s’haurà de registrar a la fitxa de
sortida.
7.- L’encarregat pot reservar-se el dret d’acceptar residus que es lliurin en mal
estat o que no puguin ser identificats.

7. RESIDUS ADMISSIBLES
La llista de residus que l’usuari pot aportar a la deixalleria, prèviament
classificats són els següents:
RESIDUS ESPECIALS:
-

Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, i vapor de sodi
Pneumàtics
Bateries
Dissolvents

-

Pintures
Vernissos
Aerosols
Piles
Electrodomèstics amb CFC’s
Oli mineral
Oli vegetal

RESIDUS NO ESPECIALS:
-

Vidre
Paper i cartró
Plàstic
Ferralla i metall
Fusta
Roba
Electrodomèstics sense CFC
Voluminosos: mobles, matalassos, etc
Restes de poda i jardineria
Runes inerts

8. RESIDUS NO ADMISSIBLES

En cap cas s’acceptaran a la deixalleria els següents residus:
-

Residus barrejats
Matèria orgànica no especificada en el punt anterior
Residus industrials en grans quantitats
Residus radiactius
Medicaments i residus infecciosos
Recipients que hagin contingut residus tòxics o perillosos
Residus no identificats, ni catalogats, suspitosos i de procedència indefinida
o desconeguda.

9. LÍMIT D’APORTACIÓ DE RESIDUS

RESIDU

TIPUS DE
CONTENIDOR

CAPACITAT
CONTENIDOR

Fluorescents

Metàl.lic

1.100 L

Làmpades de
mercuri/sodi

Metàl.lic

1.100 L

Bateries

Plàstic
rectangular

1.100 L

Dissolvents

Cobert

ABOCAMENT
MÀXIM
PERMÈS PER
DIA i USUARI
10 unitats
Sense límit
Sense límit
10 L

RESIDU

TIPUS DE
CONTENIDOR

CAPACITAT
CONTENIDOR

Pintures

Cobert

Vernissos

Cobert

Aerosols

Cobert

Piles

Plàstic

80 L

Electrodomèstics amb
CFC’s

Espai lliure

Màxim 20
unitats

Oli mineral

Bidó

400 L

Oli vegetal

Bidó

200 L

Fusta

Metàl.lic

15 m³

Runes inerts

Metàl.lic

15 m³

ABOCAMENT
MÀXIM
PERMÈS PER
DIA i USUARI
10 L
10 L
10 L
Sense límit
Sense límit
8L
4L
1 m³
0.5 m³

10. HORARI I DIES DE SERVEI
1.- La deixalleria funcionarà durant 21 hores setmanals
2.- L’horari d’opertura al públic serà el següent:
Dimarts : de 10 h a 13 h
Dimecres, dijous i divendres: de 16 h a 19 h
Dissabtes: de 10 h a 13h i de 16 h a 19h
Diumenges: de 10h a 13h
3.-Aquest horari és susceptible de patir modificacions en funció de la demanda
dels propis usuaris.

11.

INFORMES DE L’ACTIVITAT

Mensualment s’emetran uns informes amb les dades d’entrades i sortides del
mes, controlades mitjançant les Fitxes d’entrades i sortides, diàries.
L’empresa encarregada de la retirada dels contenidors i la seva gestió, haurà
de signar a la fitxa de sortides de residu, i d’adjuntar una còpia dels albarans de
lliurament quan emeti la factura corresponent
Així mateix, s’haurà de portar un control sobre la getió econòmica de la
deixalleria

12.

MODIFICACIÓ I DEROGACIÓ DEL REGLAMENT

La modificació i derogació d’aquest reglament correspondrà al Plenari
municipal.
La gestió i interpretacions diàries d’aquest reglament correspondran a la
Comissió Municipal de Govern.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Aquest reglament entrarà en vigor el següent dia de la seva publicació en el
BOP.

Tordera, 31 de març de 2000

