ORDENANÇA GENERAL NÚM. 9
ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE L’ÀREA D’APORTACIÓ DE
RESTES VEGETALS I TAXA DE TRACTAMENT DE RESTES VEGETALS
NORMES D’ÚS DE L’ÀREA D’APORTACIÓ DE PODA
L’àrea d’aportació és municipal i s’utilitzarà per a la deposició temporal de residus.
L’àrea tindrà dues funcions diferenciades i serà gestionada per la Mancomunitat La
Plana:
1. Aportació temporal de residus de poda i altres treballs de jardineria, per part de les
empreses de jardineria i altres treballs equivalents.
2. Aportació temporal de residus procedents de la recollida municipal selectiva Porta a
Porta: fracció rebuig, fracció orgànica, fracció d’envasos i cartró (reciclables).

Els espais on hi ha les caixes per a abocar les fraccions de residus procedents de la
recollida selectiva serà d’ús exclusiu del personal de la Mancomunitat La Plana. Queda
expressament prohibit abocat qualsevol tipus de residu dins de les caixes en els molls de
descàrrega.
Les empreses autoritzades per a abocar les restes de l’activitat de jardineria queden per
tant autoritzades a utilitzar exclusivament els espais destinats a l’emmagatzematge de
poda i tindran només una clau d’accés a aquesta zona (porta gran).
Les normes a complir són les següents:


L’autorització per a l’abocament de residus de poda queda subjecte a l’ompliment de la
sol·licitud corresponent a l’Ajuntament i a l’abonament de la taxa específica per a
aquest servei. Per tant queda expressament prohibida la utilització de l’àrea a persones
i/o empreses no autoritzades.



En la sol·licitud, i per motius de seguretat, hi haurà de constar el nom o noms de la/les
persones que de forma regular aniran a dipositar residus a la zona.



L’autorització dona dret a disposar de clau d’accés a les instal·lacions.



Aquesta clau serà personal i intransferible. Queda expressament prohibit realitzar-ne
còpies i en cas d’extraviar-se es pot sol·licitar duplicat a l’Ajuntament.



Les empreses i per tant les persones responsables es comprometran a mantenir el lloc
net de plàstics, papers i altres residus que no siguin específicament restes orgàniques
derivades de la seva activitat.



Els horaris permesos per a realitzar les deposicions de materials seran els següents:

De dilluns a dissabte
 La quantitat de material permès per a abocar serà il·limitada durant el primer any
d’aplicació d’aquestes normes. L’Ajuntament farà l’avaluació de la quantitat i qualitat
dels materials abocats en els primers 12 mesos i posteriorment, si s’escau, modificarà
les normes i les taxes.
 La Mancomunitat La Plana expedirà, si els productors així ho sol·liciten, un certificat de
justificació de la producció i tractament d’aquests residus a efectes de presentació de la
declaració de residus a l’Agència de Residus de Catalunya.
 La taxa a abonar per als servei anual d’àrea d’aportació de restes de poda serà de 300
euros /any per a cada productor.
 La persona de contacte per a la resolució de problemes, incidències, dubtes sobre la
utilització d’aquesta zona serà el responsable de la recollida de residus de la
Mancomunitat La Plana a Viladrau.
 La Mancomunitat La Plana identificarà la zona amb les normes d’ús i les empreses
autoritzades per a fer-ho.

L’ incompliment d’aquestes normes significarà l’aplicació de sancions segons el què
contempla la Llei de Residus de Catalunya.
Viladrau, 23 de març de 2009
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança ha estat aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de data 14 d’abril de 2009.
Viladrau, 27 d’abril de 2009.

