
MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT PER
AL SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FORM D’ORIGEN DOMÈSTIC EN ÀREES

D’APORTACIÓ 

1. ANTECEDENTS I   PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB EL REGLAMENT  

Actualment el Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el servei de recollida selectiva de la
fracció  orgànica  dels  residus  municipals  (FORM)  als  municipis  que  li  han  delegat  la
competència per a la prestació d’aquest servei.

Per a la prestació del servei, el Consell Comarcal va formalitzar el contracte mixt de serveis i
subministrament  per  a  la  recollia  de  la  fracció  orgànica  dels  residus  municipals,
corresponent a la recollida selectiva domèstica i de grans productors. Aquest contracte es
va iniciar en data 1 de febrer de 2020 i té una vigència de 5 anys.

Pel  bon  funcionament  i  ús  del  servei  per  part  dels  ciutadans  es  considera  convenient
aprovar  aquest  Reglament  i  així  resoldre  els  problemes  que  puguin  sorgir  quant  a  la
regulació dels residus.

2. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

La redacció del reglament troba la seva necessitat en l’entrada en funcionament del servei
comarcal de recollida d’orgànica mitjançant el contracte mixt de serveis i subministrament
per a la recollia de la fracció orgànica dels residus municipals, corresponent a la recollida
selectiva domèstica i de grans productors.

Pel  bon funcionament del servei  és necessària la redacció d’un reglament específic que
ordeni  i  reguli  l’ús  d’aquest  servei.  I  que,  entre d’altres  qüestions,  indiqui  les  persones
autoritzades a utilitzar-lo, els requisits i les condicions d’ús del servei, incloses les possibles
sancions.

Es vol disposar d’una eina àgil i de fàcil comprensió, aclaridora i no ambigua en la qual la
ciutadania trobi resposta als seus dubtes en relació amb el servei de recollida de residus
orgànics en contenidors situats en àrees d’aportació.

3. OBJECTIUS DEL REGLAMENT

- Determinar els drets i obligacions dels usuaris del servei.
- Prevenir conflictes derivats de l’execució del servei.
- Simplificar la relació i les gestions dels usuaris del servei amb l’administració.
- Implementar un règim disciplinari clar, de fàcil interpretació i sense ambigüitats.
- Recollir totes les aportacions fonamentades dels diferents agents interessats en la

gestió dels residus orgànics a la comarca.



4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES

Tot i  que en la normativa relativa a la gestió dels residus municipals ja es regulen les
obligacions de les persones i establiments posseïdors de residus, així com les competències
i funcions dels municipis, es considera que una regulació més concreta i detallada de les
obligacions i casuístiques particulars del servei de recollida de la FORM pot contribuir en un
major compliment dels objectius detallats en l’apartat anterior, així com en l’observança de
les competències municipals en aquesta matèria.

Figueres, a a la data de la signatura electrònica.


