Res: 2022/167
R/N:10/HV /xc (Núm. Exp: 2022/716 )

PROPOSTA DE DECRET DE LA CONSELLERA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Identificació de l'expedient
Expedient número 2022/716 relatiu a l’aprovació del reglament que regula el funcionament del
servei comarcal de recollida de la FORM en àrees d’aportació.
Fets
1.- Que per acord del Ple, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE), en data de 26 de juliol
de 2016, va aprovar el conveni marc de delegació de competències entre el CCAE i els
ajuntaments de la comarca per a la prestació del servei de recollida de la fracció orgànica dels
residus municipals (FORM).
2.- Que el CCAE, mitjançant la signatura de convenis d’adhesió al conveni marc, té delegada la
recollida selectiva de la FORM dels següents municipis de la comarca: l'Armentera, Bàscara,
Cabanes, el Far d'Empordà, Garriguella, Llers, Palau-Saverdera, Pau, Peralada, Sant Pere
Pescador i Torroella de Fluvià.
3.- Que per acord del Ple, en data de 29 d’octubre de 2019, el CCAE va adjudicar el lot 1 del
contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida de la fracció orgànica dels residus
municipals, corresponent a la recollida domèstica i de grans productors, a favor de l’empresa
SERSALL 95 SL, amb NIF B17444167.
4.- Que El contracte té una vigència de 5 anys des de la signatura del contracte, realitzada en
data 19 de desembre de 2019. El servei de recollida domiciliaria de la FORM es va iniciar en
data 1 de febrer de 2020.
5.- Que pel bon funcionament del servei comarcal de recollida de la FORM en àrees d’aportació
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.
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6.- 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.

7.- En data 8 d’abril de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la tècnica de l’Àrea de
Medi Ambient.
8.- En data 10 d’abril de 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.
9.- 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 amb el
reglament, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius del reglament i les
possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
10.- 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 estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

•

Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

•

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 del
Reglament de funcionament del servei comarcal de recollida de la FORM, 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 20 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 de transparència de la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
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 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.

