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PROPOSTA DE DECRET DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT

Identificació de l'expedient

Expedient número 2022/1748 relatiu a l’aprovació de la modificació del Reglament regulador del 
servei de la Xarxa comarcal de deixalleries de l’Alt Empordà.

Fets

1.- En data 11 de desembre del 2012, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar 
inicialment el Reglament regulador del servei de la Xarxa de deixalleries de l’Alt Empordà. 
Transcorregut el termini d’informació pública, en data 23 de juliol del 2013, el Ple va aprovar 
definitivament el Reglament.

2.- Des de l’aprovació inicial del reglament de la Xarxa, l’11 de desembre del 2012, han passat 
casi 10 anys. En aquest temps la Xarxa ha crescut, tant en nombre d’instal·lacions, passant de 
24 a 32, com en serveis. És per això que es creu necessari actualitzar el reglament, ajustant-lo 
a la nova realitat de la Xarxa, i introduir els nous serveis per a poder-los regular i reglamentar. 
Aquest seria el cas de l’actualització del reglament d’explotació del servei de recollida de residus 
especials, i incorporar la regulació de la recollida de piles, l’ús de la biotrituradora i la recollida 
de càpsules de cafè, tots ells inclosos dins reglament  de la Xarxa.

3.- Atès que l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, disposa que: “Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o 
avantprojecte de llei o de reglament, es farà una consulta pública prèvia, a través del portal 
web de l’administració competent, en la qual es demanarà opinió als subjectes i organitzacions 
més representatives potencialment afectats per la futura norma respecte a:

- a) Els problemes que es pretenen resoldre amb la iniciativa.

- b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

- c) Els objectius de la norma.



- d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no.

4.- En data 21 de setembre del 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de 
l’Àrea de Medi Ambient.

5.- En data 22 de setembre del 2022, la Tècnica d’Administració General, Servei jurídic adscrit a 
l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic favorable.

6.- Consta a l’expedient la memòria tècnica amb la informació que haurà de sotmetre’s a 
consulta pública, que és: els antecedents i problemes que es pretenen solucionar, la necessitat i 
oportunitat de la seva aprovació, els objectius del reglament i les possibles solucions 
alternatives regulatòries i no regulatòries.

7.- La present proposta de Decret del conseller de l’àrea és en els mateixos termes que la 
resolució que s’adopti.

Fonaments de dret  

La legislació aplicable és la següent:

• Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, concretament l’article 133.

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS).  

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).



Proposta de Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides PROPOSO:

Primer. Disposar la realització de la consulta prèvia a la redacció i aprovació del projecte de 
modificació del Reglament regulador del servei de la Xarxa comarcal de deixalleries de l’Alt 
Empordà, a través del portal web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb la finalitat de 
recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats 
per la futura norma, per un termini de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent de la 
seva publicació (s’adjunta com Annex la memòria amb la informació que es sotmetrà a consulta 
pública).

Segon. Donar coneixement d’aquest decret al Ple de la corporació en la primera sessió que se 
celebri.

Tercer. Publicar al portal web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà la present resolució.

Resolució

En ús de les facultats conferides a aquesta Presidència per l’article 13 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal de 
Catalunya i l’article 132 del Reglament Orgànic Comarcal del CCAE aprovat definitivament i 
publicat al BOP núm. 196, de data 9 d’octubre de 2015, es dona la conformitat a la present 
proposta que es converteix en resolució.   

Figueres, a la data de la signatura electrònica.



MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA REDACCIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE LA XARXA COMARCAL DE 

DEIXALLERIES DE L’ALT EMPORDÀ

1. ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb l'objectiu d'apropar el màxim el servei de deixalleria 
als ciutadans de la comarca, lidera des de l'any 2003 el projecte de Xarxa comarcal de 
minideixalleries. Aquest projecte s'ha adaptat a les necessitats actuals dels municipis i es 
denomina en l'actualitat Xarxa comarcal de deixalleries.

Actualment, un total de 32 instal·lacions formen part de la Xarxa de deixalleries de l’Alt 
Empordà. Les instal·lacions de la Xarxa tenen un funcionament similar i sempre lligat a la 
deixalleria comarcal, és a dir, com a centre de la Xarxa.

Des de l’aprovació inicial del reglament de la Xarxa, l’11 de desembre del 2012, han passat casi 
10 anys. En aquest temps la Xarxa ha crescut, tant en nombre d’instal·lacions, passant de 24 a 
32, com en serveis. És per això que es creu necessari actualitzar el reglament, ajustant-lo a la 
nova realitat de la Xarxa, i introduir els nous serveis per a poder-los regular i reglamentar. 
Aquest seria el cas de l’actualització del reglament d’explotació del servei de recollida de residus 
especials, i incorporar la regulació de la recollida de piles, l’ús de la biotrituradora i la recollida 
de càpsules de cafè, tots ells inclosos dins reglament  de la Xarxa.

Pel bon funcionament i ús del servei per part dels Ajuntaments es considera convenient aprovar 
aquesta modificació i així resoldre els problemes que puguin sorgir.

2. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

La present modificació troba la seva necessitat en l’actualització del reglament, ajustant-lo a la 
nova realitat de la Xarxa de deixalleries així com en l'inclusió de noves prestacions i serveis que 
cal reglamentar. Aquest seria el cas de les actualitzacions dels punts:

• La Xarxa comarcal de deixalleries

• Legislació vigent en matèria de deixalleries



• Àmbits competencials

• Suport a la sol·licitud d’ajut per a la construcció o millora d’una deixalleria

• Campanyes de sensibilització i comunicació ciutadana

• Servei comarcal de recollida de residus especials

• Servei de recollida de residus valoritzables

• Ús de la biotrituradora

• Seguiment de la Xarxa de deixalleries

• Sistema de gestió informatitzat de la Xarxa de deixalleries

• Sensibilització ambiental als escolars

• Potestats i obligacions de cada ens relacionats

• Infraccions i sancions

• Annexos

Per tant pel bon funcionament del servei és necessària l’actualització i modificació del 
reglament.  I que, entre d’altres qüestions, indiqui les persones autoritzades a utilitzar-lo, els 
requisits i les condicions d’ús dels serveis i prestacions, incloses les possibles sancions.

Es vol disposar d’una eina àgil i de fàcil comprensió, aclaridora i no ambigua en la qual els 
ajuntaments adherits trobin resposta als seus dubtes en relació a la Xarxa de deixalleries i als 
seus serveis.

3.OBJECTIUS DEL REGLAMENT

• Determinar els drets i obligacions dels usuaris de cadascun dels serveis i activitats que 
ofereix la Xarxa comarcal de deixalleries.

• Prevenir conflictes derivats de l’execució del servei.

• Simplificar la relació i les gestions dels serveis entre administracions.



• Implementar un règim disciplinari clar, de fàcil interpretació i sense ambigüitats.

• Recollir totes les aportacions fonamentades dels diferents agents interessats en la 
Xarxa comarcal de deixalleries.

4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES

Respectant la normativa relativa a la gestió dels residus municipals, així com les competències i 
funcions dels municipis, és necessari regular més concreta i detalladament les obligacions, 
condicions i casuístiques particulars dels serveis i activitats que ofereix la Xarxa comarcal de 
deixalleries.
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