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ANNEXES 
 
 
Annex I. Residus 
 
I.a. Ordenança d’ús i funcionament del control de l’entrada de residus 
d’origen industrial o comarcal a l’abocador de Pedret i Marzà. 
 
I.b. Reglament per al servei de recollida selectiva de paper i cartró, vidre i 
envasos lleugers en empreses o usuaris privats. 
 
I.c. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al servei de recollida 
selectiva de paper i cartró, vidre i envasos lleugers en empreses o usuaris 
privats. 
 
I.d. Fitxa d’admissió de residus a la deixalleria comarcal de l’Alt Empordà. 
 
I.e. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d’escombreries de 
Vilamalla. 
 
I.f. Fitxa d’acceptació  d’entrada de residus i de transport l’abocador 
comarcal de l’Alt Empordà la deixalleria comarcal de l’Alt Empordà. 
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ORDENANÇA D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL CONTROL DE L’ENTRADA 
DE RESIDUS D’ORIGEN INDUSTRIAL O COMERCIAL A L’ABOCADOR DE 

PEDRET I MARZÀ 
 
 

 
 
 
 
CAP. I 
 
 
OBJECTE, ÀMBIT I DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1 Objecte 
 
És objecte d’aquesta Ordenança regular el procediment o tràmit que permeti la gestió 
del control d’entrada i la utilització del servei públic del tractament de residus d’origen 
comercial i industrial assimilables a residus sòlids urbans a l’Abocador Comarcal de 
Pedret i Marzà, del qual és titular el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  
 
 
Article 2 Funcionament del servei 
 
El servei de tractament de residus comprendrà les activitats de recepció, control, 
descàrrega i disposició dels residus d’origen industrial i comercial assimilables a RSU. 
 
 
 
CAP II 
 
 
 
INSTRUCCIONS DE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
 
Article 3  Usuaris del servei 
 
Tindran la condició d’usuaris del servei i podran beneficiar-se de les instal·lacions les 
persones físiques o jurídiques que siguin productores o posseïdores de residus que ho  
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sol·licitin conforme a les normes d’aquest ordenança i que obtinguin l’autorització 
d’usuaris donada pel Consell Comarcal Alt Empordà. 
 
 
 
 
Article 4  Àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial d’actuació és la comarca de l’Alt Empordà, sense perjudici que el 
Consell Comarcal Alt Empordà, per acord de Ple, pugui acceptar residus no originats a 
la comarca en benefici de la qualitat prestacional i/o rendibilitat dels serveis de la 
comarca, i dins els límits legals sobre aquesta matèria. 
 
 
Article 5 Definicions 
 
Pel que fa a la present ordenança s’entén per: 
 
Productor: qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus 
com a productor inicial. I qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions de 
tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de 
composició d’aquest residus. 
 
Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en 
possessió i no tingui la condició de gestor de residus. 
 
Transportista de residus: persona física o jurídica, productor de residus o no, que els 
tingui en possessió durant el seu transport fins al lloc de tractament, i amb l’autorització 
de l’autoritat competent per al transport d’aquests. 
 
 
CAP III 
 
PROCEDIMENTS DE LES AUTORITZACIONS 
 
 
 
Article 6  Autorització d’usuari 
 
 
Per obtenir la condició d’usuari de l’abocador comarcal de l’Alt Empordà cal tramitar 
l’obtenció de la fitxa d’acceptació. Aquesta fitxa té com a objectiu obtenir l’autorització 
de l’entrada dels residus generats i declarats per una empresa o particular a l’abocador  
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comarcal. L’autorització d’entrada a l’abocador comarcal adjudicarà un codi a 
l’empresa pel qual serà reconeguda. 
 
Aquesta autorització serà donada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i tindrà una 
durada de tres anys.  
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà podrà revocar l’autorització en el cas 
d’incompliment de les condicions de lliurament de residus  per part dels usuaris, quan 
ocasionin  perjudici a l’explotació de l’abocador amb risc vers les persones. 
 
La taxa d’obtenció de la fitxa d’acceptació serà l’aprovada a les ordenances fiscals 
vigents del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
 
 
Article 7  Àmbit d’aplicació 
 
Hauran de tramitar la sol·licitud de la fitxa d’acceptació les persones físiques o 
jurídiques productores, posseïdores o transportistes de residus que hagin de tenir accés a 
les instal·lacions i al servei de l’abocador comarcal. 
 
 
 
Article 8 Sol·licitud  de la fitxa d’acceptació 
 
La sol·licitud per a obtenir la fitxa d’acceptació es presentarà a la Secretaria del Consell 
Comarcal Alt Empordà amb l’imprès1 corresponent amb els següents requisits: 
 
 
 
Supòsit A: Quan el sol·licitant és productor i posseïdor de residus 
 
 
El sol·licitant haurà d’omplir el model de fitxa d’acceptació del Consell Comarcal Alt 
Empordà en el seu apartat 1 i 2, sobre les dades de residus aportats i les dades de 
caràcter general de l’empresa. Haurà d’aportar la documentació requerida a l’imprès i 
realitzar un dipòsit previ segons la ordenança fiscal corresponent. 
 
La resolució de la sol·licitud serà donada en el termini d’un mes a partir de la data 
d’entrada al registre d’aquesta. 
Amb l’obtenció de la fitxa d’acceptació es donarà un codi d’identificació de productor 
de residus i una targeta d’accés a l’abocador amb les dades de l’empresa i la caducitat 
de la fitxa d’acceptació. 

                                       
1 Annex 1 
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L’empresa haurà de notificar qualsevol canvi de dades al Consell Comarcal. 
De la mateixa manera, notificarà i sol·licitarà una revisió de la fitxa d’acceptació si hi ha 
un canvi significatiu en la tipologia de residus d’entrada a l’abocador.  
En el cas d’una aportació única o extraordinària d’un residu concret, es sol·licitarà 
l’autorització d’entrada especificant la tipologia de residu a la fitxa de seguiment. 
 
 
Supòsit B: Quan l’empresa és posseïdora i transportista de residus 
 
 
El sol·licitant haurà d’omplir el model de fitxa d’acceptació del Consell Comarcal Alt 
Empordà en el seu apartat 1 i 3, sobre les dades de residus aportats i les dades de 
caràcter general de l’empresa. Haurà d’aportar la documentació requerida a l’imprès i 
realitzar un dipòsit previ segons l’ordenança fiscal corresponent. 
 
La resolució de la sol·licitud serà donada en el termini d’un mes a partir de la data 
d’entrada al registre d’aquesta. 
Amb l’obtenció de la fitxa d’acceptació es donarà un codi d’identificació de 
transportista de residus i una targeta d’accés a l’abocador amb les dades de l’empresa i 
la caducitat de la fitxa d’acceptació. 
 
L’empresa haurà de notificar qualsevol canvi de dades al Consell Comarcal. 
De la mateixa manera, notificarà i sol·licitarà una revisió de la fitxa d’acceptació si hi ha 
un canvi significatiu en la tipologia de residus d’entrada a l’abocador.  
En el cas d’una aportació única o extraordinària d’un residu concret, es sol·licitarà 
l’autorització d’entrada especificant la tipologia de residu a la fitxa de seguiment. 
 
 
 
 
Supòsit C: Quan l’usuari és productor, posseïdor i transportista de residus 
 
El sol·licitant haurà d’omplir el model de fitxa d’acceptació del Consell Comarcal Alt 
Empordà en el seu apartat 1, 2 i 3, sobre les dades de residus aportats i les dades de 
caràcter general de l’empresa. Haurà d’aportar la documentació requerida a l’imprès i 
fer un dipòsit previ segons la ordenança fiscal corresponent. 
 
La resolució de la sol·licitud serà donada en el termini d’un mes a partir de la data 
d’entrada al registre d’aquesta. 
Amb l’obtenció de la fitxa d’acceptació es donarà un codi d’identificació de productor i 
un altre codi de transportista de residus, i una targeta d’accés a l’abocador amb les dades 
de l’empresa i la caducitat de la fitxa d’acceptació. 
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L’empresa haurà de notificar qualsevol canvi de dades al Consell Comarcal. 
De la mateixa manera, notificarà i sol·licitarà una revisió de la fitxa d’acceptació si hi ha 
un canvi significatiu en la tipologia de residus d’entrada a l’abocador.  
En el cas d’una aportació unica o extraordinària d’un residu concret, es sol·licitarà 
l’autorització d’entrada especificant la tipologia de residu a la fitxa de seguiment. 
 
 
 
 
 
CAP. IV 
 
 
 
INSPECCIÓ I CONTROL D’ENTRADA 
 
 
 
Article 9 Recepció i control 
 
Només es permet l’entrada a l’abocador comarcal a les persones físiques o jurídiques 
que disposin d’autorització d’usuari. Es comprovarà la documentació a l’oficina de 
recepció de l’abocador comarcal. 
A la bàscula d’entrada de l’abocador es pesarà el residu transportat i es farà un control 
visual d’aquest. Els usuaris efectuaran el pagament de la liquidació que resulti de 
l’aplicació que l’ordenança fiscal que tingui aprovat el Consell Comarcal Alt Empordà i 
segons les normes de gestió i cobrament que s’hi especifíquen. 
 
L’horari d’accés i descàrrega dels usuaris autoritzats ha de correspondre a l’ horari 
d’oficina de l’abocador. 
 
 
 
Article 10  Full de seguiment 
 
Aquest imprès té com a objectiu el control de cadascun del abocaments realitzats a la 
instal·lació així com l’aprovació dels agents implicats. Per tant, caldrà omplir una fitxa 
de seguiment o control d’entrada a l’abocador cada vegada que s’hi aboqui, i cap usuari 
podrà accedir a l’abocador sense fitxa de seguiment. 
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La fitxa de seguiment que s’utilitzarà és l’imprès oficial  distribuït per l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
L’empresa concessionària de l’abocador comarcal donarà l’aprovació d’entrada 
mitjançant la signatura autoritzada un cop comprovades les dades de la fitxa de 
seguiment, les vigències de les fitxes d’acceptació i els residus abocats. 
Les fitxes de seguiment seran arxivades per l’empresa concessionària de l’abocador i 
una còpia d’aquestes, així com les seves dades informatitzades seran comunicades 
mensualment al Consell Comarcal. 
 
 
Article 11  Nous usuaris 
 
 
En el cas que un usuari vagi per primera vegada a l’abocador obtindrà l’imprès 
corresponent a  la fitxa d’acceptació per tal que pugui començar els tràmits de 
sol·licitud. 
Al mateix temps omplirà una fitxa de seguiment que correspondrà al seu primer 
abocament especificant els residus aportats. El personal de l’abocador verificarà la 
naturalesa dels residus. En el lloc del codi d’acceptació de l’empresa hi posarà el CIF. 
Una empresa no pot abocar més de tres vegades sense fitxa d’acceptació acceptada i 
codi d’indentificació i/o d’accés. 
 
 
Article 12  Pagaments 
 
El pagament de la liquidació del residus a abocar que resulti de l’aplicació que 
l’ordenança fiscal que tingui aprovat el Consell Comarcal Alt Empordà es farà en 
efectiu abans de l’abocament corresponent. 
L’empresa concessionària emetrà el rebut corresponent, al gener de cada any el resum 
anual de la facturació de cada usuari en la instal·lació. 
 
El pagament de les fitxes d’acceptació es farà a les dependències del Consell Comarcal 
Alt Empordà d’acord amb les tramitacions d’aquestes. 
 
 
Article 13 Operacions de descàrrega 
 
En accedir a l’abocador comarcal s’efectuarà la descàrrega del residu en la forma i 
requisits que marca el Reglament d’explotació vigent del Dipòsit Controlat, a les àrees 
destinades a l’efecte i seguint les instruccions que li siguin donades al personal de la 
instal·lació. 
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Article 14 Residus admissibles 
 
Atès que la instal·lació es classifica com un abocador de classe II, només admet residus 
sòlids urbans i assimilables a aquests, d’origen municipal i/o comercial. 
La relació dels residus admesos a l’abocador comarcal i de les característiques i estat 
d’aquests és la que apareix al Reglament d’explotació vigent. El llistat detallat de 
residus admissibles es troba al capítol II, articles 12 i 13 del citat manual d’explotació. 
D’altra banda, es tindran en compte els residus autoritzats en el marc de la fitxa 
d’acceptació atorgada per Consell Comarcal Alt Empordà per a cada usuari. 
 
 
CAP V 
 
INFRACCIONS I SANCIONS 
 
 
Article 15  
 
Respondran de les infraccions d’aquesta ordenança les persones que siguin usuàries, que 
cometin alguna de les infraccions que s’enumeraran en el Reglament d’explotació de 
l’abocador comarcal. Per als mandataris o persones depenents respondran 
subsidiàriament els seus mandats, societats o entitats. 
De la mateixa manera, les sancions correspondran a les mateixes que es citen a 
l’esmentat reglament. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança, que consta de 15 articles i una disposició final, entrarà en vigor 
un cop aprovada definitivament pel Consell Comarcal Alt Empordà i publicat el seu text 
complet en el BOP, transcorregut el termini previst en l’art. 65.2 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril. 
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REGLAMENT PER AL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I 
CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS EN EMPRESES O USUARIS PRIVATS 
 

 
 
 
1/ ANTECEDENTS 
 
El servei de recollida selectiva del Consell Comarcal Alt Empordà 
 
El Consell Comarcal Alt Empordà té delegada la recollida selectiva de paper i cartró, 
vidre i envasos lleugers de tots els municipis de la comarca excepte L’Escala, Roses (el 
paper i els envasos) i Figueres (el vidre i el paper). 
Alguns municipis, han establert un sistema de recollida porta a porta comercial o 
domèstica per una o totes les fraccions amb conveni amb el Consell Comarcal Alt 
Empordà. 
Fins avui, no hi havia cap servei concret de recollida selectiva per empreses organitzada 
pel Consell Comarcal Alt Empordà excepte aquella que es porta a terme en els punts 
conflictius de les àrees d’aportació municipal on el paper i cartró comercial colapsa els 
contenidors. 
 
La legislació vigent en matèria de residus 
 
La llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
de residus introdueix la definició de residu comercial com el residu municipal generat 
per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hosteleria, els bars, els mercats, 
les oficines i els serveis. També els residus industrials assimilables a urbans. 
 
Aquest text legislatiu modifica l’anterior legislació i diu expressament que són 
obligacions dels productor i posseïdors de residus: 

- Garantir que els residus que generin o posseeixin siguin gestionats d’acord amb 
les prescripcions d’aquesta llei 

- Fer-se càrrec dels costos de les operacions de gestió dels residus que generin o 
posseeixin 

- Les altres imposades per la Llei i per les disposicions específiques o 
complementàries que regulin determinades categories de residus 

- La persona titular de l’activitat que genera residus comercials ha de  
o Gestionar els residus per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies 

dels posseïdors o productors de residus. 
o Lliurar els residus a un gestor autoritzat o bé s’ha d’acollir al sistema de 

recollida i gestió que l’ens local competent estableixi per aquest tipus de 
residus. 

o Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat 
mentre els posseeixi. 

o Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials. 
o Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera. 
o Tenir a disposició de l’administració el document que acrediti que ha 

gestionat correctament els residus i els justificants de lliurament 
efectuats. 
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2/ JUSTIFICACIÓ 
 
 

L’actual servei de recollida selectiva del Consell Comarcal Alt Empordà està concebut 
per a la recollida de les àrees d’aportació municipals dels municipis de la comarca, les 
freqüències i altres característiques del servei no són adients per aplicar a la recollida 
comercial d’empreses d’una certa importància. 
Fins a l’actualitat, molts càmpings de la comarca han tingut el servei de recollida 
selectiva gratuït del que gaudeixen els ajuntaments, amb contenidors de tipus iglú dins 
les seves instal·lacions. També pot ser el cas d’altres empreses una mica importants. 

 
Amb l’anàlisi del servei actual i el canvi de la legislació respecte aquesta temàtica es 
planteja un nou servei de recollida selectiva a les empreses que permetrà: 
 

- Donar el servei que cal a les empreses, sobretot en el cas d’empreses de serveis 
condicionades a la temporada turística. 

- Que les rutes de recollida municipal no es vegin alterades per les incidències de 
recollida que suposa l’alta producció de residus d’aquestes empreses. 

 
 
3/ CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA 
 
 
L’àmbit funcional del servei serà el de les empreses que tinguin la seva activitat als 
municipis de l’Alt Empordà els quals el Consell Comarcal Alt Empordà en té delegada 
la competència de la recollida selectiva. 
La recollida selectiva es portarà a terme per empreses contractades pel Consell 
Comarcal Alt Empordà que cobraran a aquest ens el preu per servei segons el preu 
establert pel contracte de recollida selectiva. 
 
Sol·licitud del servei 
 
La sol·licitud del servei es tramitarà al Consell Comarcal Alt Empordà amb el model 
sol·licitud que s’adjunta en aquest reglament. L’acceptació d’aquest servei per part de 
l’usuari significa l’acceptació de les condicions establertes. 
 
Els contenidors i la seva ubicació 
 
Els contenidors del servei seran de tipus iglú o que permetin la recollida amb camió 
pluma i seran propietat de l’empresa usuària. Aquests contenidors han de diferenciar-se 
amb els colors: verd per a la disposició de vidre, blau pel paper i cartró i groc pels 
envasos lleugers. 
 
La ubicació dels contenidors ha de ser de preferència perimetral, de manera que la 
recollida es pugui fer de la part de fora del recinte de la instal·lació. En el cas que es 
determini ubicar els contenidors dins les instal·lacions de l’empresa, aquesta haurà de 
tenir una pòlissa de responsabilitat civil i responsabilitzar-se dels possibles accidents 
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mentre el camió de recollida sigui dins les seves instal·lacions. Si és possible, les 
operacions de recollida haurien de fer-se acompanyades d’un empleat de l’empresa. 
 
En el cas de tenir els contenidors dins el recinte, l’empresa usuària decidirà el recorregut 
de recollida tenint en compte que l’itinerari escollit ha de permetre el pas del camió i fer 
les maniobres de recollida sense obstacles.  
 
L’itinerari de recollida es pot variar sempre que sigui necessari acordant-lo amb 
l’empresa de recollida corresponent. 
 
També pot acceptar-se la recollida d’un contenidor gran de tipus caixa o compactador 
ubicat en un lloc de fàcil accés pel camió de recollida. 
 
La freqüència de recollida 
 
Cada usuari sol·licitarà la freqüència que necessiti en el formulari sol·licitud del servei. 
La variació de la freqüència pot sol·licitar-se en qualsevol moment mentre el servei 
estigui en funcionament atès que el preu unitari no varia en funció d’aquesta variable. 
Es pot establir un sistema de freqüència diferent en funció de l’època de l’any, que pot 
anar de l’avís telefònic a l’empresa de recollida i una freqüència determinada. 
 
 
Preu del servei de recollida selectiva 
 
El cost servei de recollida selectiva es pagarà a partir d’unes taxes aprovades pel 
Consell Comarcal Alt Empordà i determinades a partir de les dades de recollida que les 
empreses aportaran mensualment a l’àrea de medi ambient. 
 
Les taxes per a recollir els contenidors de selectiva de les empreses i es podran establir 
per cada empresa en funció dels contenidors a recollir o altres paràmetres que els serveis 
tècnics considerin oportuns per al bon funcionament del servei., Aquestes  taxes 
s’aprovaran anualment en les corresponents ordenances fiscals del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà. 
 
El Consell Comarcal Alt Empordà  lliurarà una notificació prèvia de la taxa mensual 
corresponent a cada usuari. Els usuaris hauran de liquidar l’import de les taxes 
corresponents a les recollides efectuades mensualment per rebut bancari a l’usuari del 
servei.  
La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert en 
l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
 
 
 
Campanya de sensibilització per a la recollida selectiva 
 
El Consell Comarcal Alt Empordà oferirà a les empreses que tinguin clients que 
condicionin el resultat de la recollida una campanya de sensibilització de la recollida 
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selectiva amb l’objectiu d’incentivar a la seva utilització i a baixar el percentatge de 
residus no admesos a cada contenidor de selectiva. 
També posarà a l’abast de l’empresa eines i informació per a facilitar la gestió correcta 
dels residus. 
 
 
Informació dels resultats de recollida selectiva 
 
Els usuaris estaran constantment informats dels resultats de la recollida selectiva dels 
seus contenidors a la web de recollida selectiva del Consell Comarcal Alt Empordà i 
se’ls enviaran periòdicament documents que certifiquin la gestió d’aquests residus. 
 
 
4/ INFRACCIONS I SANCIONS 
 
 
Infraccions de les empreses de recollida selectiva 
 
Les infraccions i sancions referents a les empreses de recollida selectiva es detallen als 
plecs de condicions tècniques i administratives del contracte signat amb el Consell 
Comarcal Alt Empordà. 
 
Infraccions dels usuaris del servei 
 
 
Són infraccions lleus: 

• Canvis de qualsevol tipus en els contenidors sense previ avís 
• Establir itineraris amb risc per a la seguretat de les persones 

 
Són infraccions greus: 

• No pagar les taxes corresponents a la recollida selectiva 
• No complir amb la normativa de seguretat del servei 

 
Són infraccions molt greus la reiteració de faltes greus. 
 
Les sancions que s’aplicaran en funció de la tipologia d’infraccions són: 

- Per una infracció lleu: de 100 a 300 € 
- Per una infracció greu: de 300 a 600 €   
- Per una infracció molt greu: 1000 € o la rescisió del servei de recollida per part 

del Consell Comarcal Alt Empordà. 
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 SOL·LICITUD DE SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA PER EMPRESES 

DADES DE L’EMPRESA 

NOM  

CIF  

ADREÇA  

POBLACIÓ  C.P.  

TELÈFON  

FAX  

E-MAIL  

TIPUS DE RECOLLIDA SOL·LICITADA (marqueu amb una creu) 
Tipus de residu Volum mensual previst (m3) Tipus de residu Volum mensual previst (m3)

Paper i Cartró   Envasos lleugers   

Vidre      

CONTENIDORS UTILITZATS: 

Residu Tipus de contenidor1 Nombre de contenidors Capacitat del contenidor (m3) 

Paper i cartró    

Vidre    

Envasos lleugers    

DADES DE LA RECOLLIDA 

Freqüència sol·licitada de recollida  

Horari d’obertura de l’empresa  

Dies d’obertura de l’empresa  
 
Nom del representant de l’empresa:     NIF: 
Estant al corrent de les condicions del servei de recollida selectiva per empreses ofert pel Consell 
Comarcal Alt Empordà, sol·licito l’esmentat servei segons les dades presentades en aquesta sol·licitud. 
 

Signatura i segell 
 

                                                 
1 Iglú metàlic, iglú de plàstic, caixa o compactador..... 



 

CONDICIONS DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA A LES EMPRESES 
 
 
L’àmbit funcional del servei serà el de les empreses que tinguin la seva activitat als municipis de l’Alt Empordà els 
quals el Consell Comarcal Alt Empordà en té delegada la competència de la recollida selectiva. 
La recollida selectiva es portarà a terme per empreses contractades pel Consell Comarcal Alt Empordà que cobraran a 
aquest ens el preu per servei segons el preu establert pel contracte de recollida selectiva. 
 
Sol·licitud del servei 
La sol·licitud del servei es tramitarà al Consell Comarcal Alt Empordà amb el model sol·licitud que s’adjunta en 
aquest reglament. L’acceptació d’aquest servei  per part de l’usuari significa l’acceptació de les condicions 
establertes. 
 
Els contenidors i la seva ubicació 
Els contenidors del servei seran de tipus iglú o que permetin la recollida amb camió pluma i seran propietat de 
l’empresa usuària. Aquests contenidors han de diferenciar-se amb els colors: verd per a la disposició de vidre, blau 
pel paper i cartró i groc pels envasos lleugers. 
La ubicació dels contenidors ha de ser de preferència perimetral, de manera que la recollida es pugui fer de la part de 
fora del recinte de la instal·lació. En el cas que es determini ubicar els contenidors dins les instal·lacions de l’empresa, 
aquesta haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil i responsabilitzar-se dels possibles accidents mentre el 
camió de recollida sigui dins les seves instal·lacions. Si és possible, les operacions de recollida haurien de fer-se 
acompanyades d’un empleat de l’empresa. 
En el cas de tenir els contenidors dins el recinte, l’empresa usuària decidirà el recorregut de recollida tenint en 
compte que l’itinerari escollit ha de permetre el pas del camió i fer les maniobres de recollida sense obstacles.  
L’itinerari de recollida es pot variar sempre que sigui necessari acordant-lo amb l’empresa de recollida corresponent. 
També pot acceptar-se la recollida d’un contenidor gran de tipus caixa o compactador ubicat en un lloc de fàcil accés 
pel camió de recollida. 
La freqüència de recollida 
Cada usuari sol·licitarà la freqüència que necessiti en el formulari sol·licitud del servei. La variació de la freqüència 
pot sol·licitar-se en qualsevol moment mentre el servei estigui en funcionament atès que el preu unitari no varia en 
funció d’aquesta variable. 
Es pot establir un sistema de freqüència diferent en funció de l’època de l’any, que pot anar de l’avís telefònic a 
l’empresa de recollida fins a una freqüència determinada. 
 
Preu del servei de recollida selectiva 
El cost servei de recollida selectiva es pagarà a partir d’unes taxes aprovades pel Consell Comarcal Alt Empordà i 
determinades a partir de les dades de recollida que les empreses aportaran a l’àrea de medi ambient mensualment. 
El Consell Comarcal Alt Empordà  lliurarà una notificació prèvia de la taxa mensual corresponent a cada usuari. Els 
usuaris hauran de liquidar l’import de les taxes corresponents a les recollides efectuades mensualment per rebut 
bancari a l’usuari del servei.  
La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert en l’Ordenança Fiscal General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
Campanya de sensibilització per a la recollida selectiva 
El Consell Comarcal Alt Empordà oferirà a les empreses que tinguin clients que condicionin el resultat de la recollida 
una campanya de sensibilització de la recollida selectiva amb l’objectiu d’incentivar a la seva utilització i a baixar el 
percentatge de residus no admesos a cada contenidor de selectiva. 
També posarà a l’abast de l’empresa eines i informació per a facilitar la gestió correcta dels residus. 
 
Informació dels resultats de recollida selectiva 
Els usuaris estaran constantment informats dels resultats de la recollida selectiva dels seus contenidors a la web de 
recollida selectiva del Consell Comarcal Alt Empordà i se’ls enviaran periòdicament documents que certifiquin la 
gestió d’aquests residus. 
 
Infraccions dels usuaris del servei 
Són infraccions lleus: 

• Canvis de qualsevol tipus en els contenidors sense previ avís 
• Establir itineraris amb risc per a la seguretat de les persones 

Són infraccions greus: 
• No pagar les taxes corresponents a la recollida selectiva 
• No complir amb la normativa de seguretat del servei 

Són infraccions molt greus la reiteració de faltes greus. 
Les sancions que s’aplicaran en funció de la tipologia d’infraccions són: 

- Per una infracció lleu: de 100 a 300 € 
- Per una infracció greu: de 300 a 600 €   
- Per una infracció molt greu: 1000 € o la rescisió del servei de recollida per part del Consell Comarcal Alt 

Empordà. 



 
 
 
 
 
 

 

DADES DE L’EMPRESA 

NOM  

CIF  

ADREÇA  

POBLACIÓ  C.P.  

TELÈFON  

FAX  

E-MAIL  

DADES BANCÀRIES 

Entitat Bancària  

Adreça  

Població  

Núm. de compte     

AUTORITZACIÓ DE CÀRREC  DE REBUT BANCARI 

 
 
 
En/ Na _____________________________________________ amb NIF 

_______________________, com a representant legal de l’empresa 

__________________________________ autoritzo el pagament dels rebuts emesos pel 

Consell Comarcal Alt Empordà en el núm. de compte anterior pel concepte de taxa per 

al servei de recollida selectiva. 

 

 

 

 

Signatura i segell      Signatura i segell 

TITULAR       Entitat bancària 



 

 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS 

LLEUGERS EN EMPRESES O USUARIS PRIVATS 
 

 
 
 
 
Article 1. Fonament, establiment i règim jurídic 
 
A l’empara de l’article 106 en relació als 4 b) i 5 E.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) i b) del 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, seguint el que disposen els articles 15 a 19, i d’acord amb 
l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, es 
regula l’aplicació de la taxa per al servei de recollida selectiva per empreses privades de 
la comarca de l’Alt Empordà. 
 
Article 2. Fet  imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat de recollida i transport a la planta de 
reciclatge de les fraccions de paper i cartró, vidre i envasos lleugers procedents de les 
empreses privades que tenen contenidors de tipus iglú propis i necessiten el servei de 
recollida selectiva. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques 
generadores de residus de paper i cartró, vidre i envasos lleugers seleccionats en origen i 
que sol·licitin el servei de recollida selectiva al Consell Comarcal Alt Empordà. 
 
Article 4. Responsables 
 
1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general 
tributària. 
2.-Seran responsables subsidiàris els administradors, síndics, interventors o liquidadors 
de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els termes de l’article 40 de la 
Llei general tributària. 
 
Article 5. Base imposable, base liquidable i quota tributària 
 
1.- El cost real o previsible de l’activitat de recollida i transport dels residus de paper i 
cartró, vidre i envasos lleugers dipositats en contenidors autoritzats en aquest servei de 
recollida selectiva, considerada en la seva globalitat, constituirà la base imposable. 
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2.- La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, a la base imposable les 
reduccions que calguin d’acord amb l’article 6 de la present Ordenança Fiscal. 
2.- Les taxes per a recollir els contenidors de selectiva de les empreses són les següents 
en funció dels contenidors a recollir dins una mateixa empresa: 
 

TIPUS 
RESIDU 

Fins a 3 
contenidors 

Entre 4 i 10 
contenidors 

A partir de 10 
contenidors 

Recollida 
contenidor 
tipus caixa  

Paper i cartró 24 €/ contenidor 20 € contenidor 15 €/contenidor 140€
Vidre 11 €/ contenidor 9 € contenidor 7 €/contenidor 198€
Envasos 
lleugers 

18 €/ contenidor 14 € contenidor 11 €/contenidor 140€

 
Article 6.- Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de 
llei, posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats 
Internacionals. 
 
Article 7. Meritament 
 
Les tarifes d’utilització del servei de recollida selectiva es meritaran mensualment en 
funció de les dades del servei de recollida transmeses al Consell Comarcal Alt Empordà. 
Aquest haurà de lliurar una notificació prèvia de la taxa mensual corresponent a cada 
usuari. 
 
Article 8. Liquidació. 
 
Les persones físiques o jurídiques interessades en el servei de recollida selectiva hauran 
de liquidar l’import de les taxes corresponents a les recollides efectuades mensualment 
per rebut bancari a l’usuari del servei.  
La corresponent liquidació es practicarà d’acord amb el procediment establert en 
l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 

1. Respecte a l’usuari del servei s’aplicaran, en primer lloc, les previstes en les 
condicions que regeixen el servei de recollida. 

2. En tot allò no previst i respecte els altres subjectes passius es procedirà segons el 
que preveu la Llei General Tributària i l’Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció Tributària. 

 
Article 10. Disposició final 
1.- En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa la Ordenança 
Fiscal General. 
2.- Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual s’ha aprovat pel Ple de la 
corporació en sessió del 7 de novembre de 2005, entrarà en vigor el mateix dia de la 
seva publicació en el Butlletí Oficial i es mantindrà vigent mentre no sigui modificada o 
derogada. 
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FITXA D’ADMISSIÓ DE RESIDUS
A LA DEIXALLERIA  COMARCAL

DE L’ALT EMPORDÀ
 
GESTOR: Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
RESIDU Codi: 
Tipus de residu: Tn/Kg/unit Tipus de residu Kg/l./unit 
Voluminosos  Oli vegetal  
Restes vegetals  Oli mineral  
Runes d’obres menors  Bateries  
Ferralla i metalls  Pintures i vernissos  
Fustes  Disolvents  
Tèxtils  Residus àcids i bàsics  
Paper i cartró  Pesticides  
Vidre  Piles  
Envasos de plàstic  Fluorescents  
Porexpan  Làmpades  
Pneumàtics  Toners  
Electrodomèstics  Radiografies  
Miralls i vidre pla  Aerosols  
Ampolles de cava  Medicaments  
Cables elèctrics    
PRODUCTOR/POSSEIDOR CIF: 
Nom o raó social. 
Adreça: Població: 
Telèfon: A. electrònica: 
TRANSPORTISTA CIF: 
Nom o raó social: 
Adreça: Població 
Telèfon: A. electrònica: 
Matrícula del vehicle: Matrícula del remolc: 
DADES DE LA RECOLLIDA  
Conformitat del productor: 
 
 
 
 

Conformitat del transportista: 

Conformitat del gestor: 
 
 
 
 
 
Data: Hora: 
PREU: 
 









 

 
GESTOR:  
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
APARTAT 1: DADES DELS RESIDUS A
Descripció del residus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres (adjunteu un annex amb el llistat)

Quantitat anual total estimada (Tn): 
 
Origen dels residus (transportistes): munici
Precaucions que caldrà adoptar durant el transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA D’ACCEPTACCIÓ D’ENTRADA DE
RESIDUS I DE TRANSPORT L’ABOCADOR

COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

Codi: 

PORTATS 
Classificació al Catàleg europeu de residus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pal comercial 
i en cas d’accident: 



 APARTAT 2: PRODUCTOR/POSSEÏDOR Codi: Data cad.: 
Nom o raó social:                                                           Nom del responsable de l’empresa: 

 
 
   

CIF: NIF: 
 

Adreça: 
 

Població: 

Telèfon: 
 
 

Adreça electrònica: 

APARTAT 3: TRANSPORTISTA DE RESIDUS Codi: Data cad.: 
Nom o raó social:                                                           Nom del responsable de l’empresa:   

    
                                            

CIF: NIF: 
 

Adreça: Població: 
 

Telèfon: Adreça electrònica: 
 
 

Matrícula dels vehicles: 
 
 
 
 
 
 
 

Matrícula dels remolcs: 

 
 
 
 
 
 
 

Segell i signatura autoritzats del productor 

 
 
 
 
 
 
 

Segell i signatura autoritzats del transportista 
 
 
 
 
 
 

Conformitat del gestor 
Data: 
 
Documentació requerida: Fotocòpia del CIF, explicació del tipus d’activitat desenvolupada per l’empresa, autoritzacions de gestor o 
transport de residus, si escau, dipòsit previ al núm. de compte: 2100 2851 11 0210019089 o en efectiu a les oficines del Consell 
Comarcal. 
 



ANNEXES 
 
 
Annex II. Aigua 
 
II.a. Butlletí d’anàlisis de la mostra d’aigua de l’Empordà Internacional. 
 
II.b.  Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua de 
Vilamalla. 
 
II.c.  Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram de Vilamalla. 
 
 















ANNEXES 
 
 
Annex III. Contaminació atmosfèrica 
 
III.a. Resum de la Llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental. 
 



Annex III.a  Resum de la Llei 3/98 d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental 

Segons la llei la Llei 3/98, de 27 de febrer de la Intervenció Integral de 
l’administració Ambiental, una emissió és l’expulsió a l’atmosfera, a l’aigua 
o al sòl de substàncies, vibracions, radiacions, calor o soroll procedents de 
forma directa o indirecta de fonts puntuals o difuses de l’activitat.  

Un dels principals objectius d’aquesta llei és assolir un nivell alt de protecció 
de les persones i del medi ambient en conjunt, per a garantir la qualitat de 
vida, mitjançant la utilització dels instruments necessaris que permetin 
prevenir, minimitzar, corregir i controlar els impactes que les activitats 
sotmeses a aquesta Llei originen. Per tant es pretén prevenir i reduir a 
l’origen les emissions contaminants a l’aire, l’aigua i el sòl que produeixen 
les activitats corresponents i que són susceptibles d’afectar el medi 
ambient. 

 Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei i el Decret 136/99, de 18 de maig, pel 
que s’aprova el seu Reglament general de desplegament es classifiquen les 
activitats segons la seva incidència ambiental amb el següent criteri: 

Classificació Règim 

Annex I 
Autorització i control 

ambiental 

Annex II Llicència i control ambiental 

Annex III 
Comunicació i control 

ambiental 

Les activitats industrials que es trobin sota el règim de la Llei 3/98 hauran 
d’efectuar els controls ambientals integrats tal i com queda establert a la llei 
esmentada. 

En la disposició transitòria d’aquesta llei i en llurs apartats es diu: 

Primera  
1. Les activitats autoritzades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei i que estiguin compreses en l’annex I han de sol·licitar la corresponent 
autorització ambiental abans de l'1 de gener del 2007. També l'han de 
sol·licitar si abans d’aquest termini duen a terme un canvi substancial de 
l’activitat. 

 
2. Les activitats autoritzades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei i que estiguin compreses en l’annex II han de sol·licitar la corresponent 
llicència ambiental abans de l'1 de gener del 2004.  

Segona  
1. Les activitats existents compreses en els annexos I i II que no disposin 
de les preceptives autoritzacions o llicències exigibles de conformitat amb la 
legislació ambiental aplicable han de sol·licitar, en el termini d’un any des 



de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la corresponent autorització o llicència 
mitjançant la presentació d'una avaluació ambiental verificada per una 
entitat degudament acreditada, que pot substituir el projecte bàsic i la 
memòria.  

 
2. En la sol·licitud d’autorització o de llicència, es pot demanar que aquestes 
atorguin una exempció temporal d’algun dels límits d’emissió. En aquest 
cas, cal adjuntar-hi un programa gradual de reducció de les emissions que 
garanteixi l’assoliment dels límits autoritzats en el termini més breu possible 
que resulti dels condicionants tècnics i econòmics de l’actuació.  

 
3. L’atorgament de l’exempció temporal a què fa referència l’apartat 2 per 
l’òrgan ambiental competent requereix la concurrència dels dos requisits 
següents:  

a) Que les condicions del medi receptor ho permetin, sense alterar-ne 
greument la qualitat ni ultrapassar els nivells màxims d’immissió o altres 
normes de qualitat del medi, o bé que les previsions de reducció de les 
emissions s’ajustin a un pla o un programa de qualitat del medi receptor 
aprovat per l’administració. 

b) Que la durada del programa de reducció de les emissions no excedeixi 
els dos anys.  

Tercera  
Les activitats compreses en l’annex III que no disposin de les preceptives 
autoritzacions i llicències de conformitat amb la legislació ambiental 
aplicable han de presentar, en el termini de dos anys des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, una certificació emesa per un tècnic o tècnica 
competent acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots els 
requisits ambientals exigibles, d’acord amb la legislació aplicable, i altres 
requisits preceptius que requereixi la instal·lació o l’activitat.  

Quarta  
Els procediments iniciats sobre els quals no hagi recaigut resolució abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei es sotmeten al procediment vigent en el 
moment de la presentació de la sol·licitud.  

 



Annex III.b. Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) 
de la zona 6. 

 

 
Mapa vulnerabilitat del CO 
 
 
 



 
Mapa capacitat PST 
 
 

 
Mapa vulnerabilitat PST 
 



 
Mapa capacitat SO2 

 
 

 
Mapa vulnerabilitat SO2



ANNEXES 
 
 
Annex IV. Llista d’empreses del polígon Empordà Internacional amb 
les seves característiques. 
 
 
 



Annexa IV. Llistat d’empreses del polígon Empordà Internacional, i característiques d’aquestes.  
(Font: Elaboració pròpia a partir d’ajuntament de Vilamalla, Bascuñana García, A.; Garcia Acosta, X. i IDESCAT9). 

Titular 
 

Activitat 
IAE 

(Euros) 
Treballadors 

Sup. total 
m2 

segons 
IAE 

CCAE Subsecció segons CCAE Enquestats 
Nº de 

Vehicles 

ALREGI S.L. 

DISTRIBUCIÖ 
BEGUDES I 
ALIMENTACIÓ 352,89       50 2520 G51170

Comerç a l’engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes si -

AREA I SERVEIS DE 
VILAMALLA S.L. 

AMPLIACIÓ UNITAT DE 
SUBMINISTRE 251,9 2     520 G50500 

Venda, manteniment i 
reparació de vehicles de 
motor, motocicletes i 
ciclomotors; venda al detall 
de combustible per a vehicles 
de motor no -

Associació formació 
ocupacional Alt 
Empordà ESCOLA HOSTELERIA 0 14 2500 M80221 Educació si  - 
AYATS TRILLA 
JOSEP DISCOTECA 0 4 200 H55400 Hoteleria no   - 

BADINTER S.L. 

TRANSPORTS 
NACIONALS I 
INTERNACIONALS      9633,55 60 2000 G511

Comerç a l’engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes si 105

CAL Y GAS S.L. 
COMERÇ MATERIALS 
CONSTRUCCIÓ 540,5     27 2710 G51534 

Comerç a l’engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes si 18

CARBURANTS 
TARAVAUS      DISTRIBUCIÓ GASOLIS 81,34 15 800 G51510 

Comerç a l’engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes si -

COLL VERD 
PRODUCTES DE 
L'ÀNEC S.A. 

ESCORXADOR DE 
PALMÍPEDES GRASSES 42,68 31 1100 D15130 

Indústries de l’alimentació, 
begudes i tabac si  - 



Titular 
 

Activitat 
IAE 

(Euros) 
Treballadors 

Sup. total 
m2 

segons 
IAE 

CCAE Subsecció segons CCAE Enquestats 
Nº de 

Vehicles 

DEDO LOGITEC 
S.L. 

CENTRE TRANSPORT 
D’ALIMENTACIÓ I 
MERCADERIES 623,58       15 10900 G51170

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes si -

DESPACHOS 
FRUTEROS S.L. 

ACTIVITATS AUXILIARS 
I COMPLEMENTÀRIES 148,17    2 40 K74

Activitats immobiliàries i de 
lloguer; serveis empresarials no   - 

DISTRIBUCIONS 
BOADELLA S.L. 

TALLER DE REPACIÓ 
DE CAMIONS 382,72 5 1117 G50200 

Venda, manteniment i 
reparació de vehicles de 
motor, motocicletes i 
ciclomotors; venda al detall 
de combustible per a vehicles 
de motor si   -

EUROESTROMAR 
S.L. 

GESTIÓ ESTRUCTURES 
DE FORMIGÓ  0 7 0 G51190 

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes si   -

FERNET VITTONE 
DAL 1842 S.A. 

MAGATZEM I VENDA A 
L’ENGRÒS DE 
BEGUDES 1034,78 3 1900 G51170 

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes si   -

FERRALLATS 
CANIGÓ S.A. 

AMPLIACIÓ DE 
MAGATZEM DE 
PRODUCTES FÈRRICS 184,04 23 2600 D27100 

Metal·lúrgia i fabricació de 
productes metàl·lics si  - 

FIBRAS, METALES Y 
PLASTICOS DE 
GIRONA SL 

COMERÇ AL MAJOR 
INTERINDUSTRIAL 418,54       5 200 G51522

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes No -

FRIGORIFICS 
FERRER S.A. 

DISTRIBUCIÓ PEIX 
FRESC I CONG 552,31 14 2000 G51170 

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes si   -

Annexa IV. Llistat d’empreses del polígon Empordà Internacional, i característiques d’aquestes.  
(Font: Elaboració pròpia a partir d’ajuntament de Vilamalla, Bascuñana García, A.; Garcia Acosta, X. i IDESCAT9). 



Titular 
 

Activitat 
IAE 

(Euros) 
Treballadors 

Sup. total 
m2 

segons 
IAE 

CCAE Subsecció segons CCAE Enquestats 
Nº de 

Vehicles 

FUSTES FIGUERES 
S.L. MAGATZEM DE FUSTES 0 10 2500 G51531 

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes no   - 

GECOL Fabricació morter 0 10   D26640 
Indústries d'altres productes 
minerals no metàl·lics si   -

GIROPÈS S.L. 
TALLER BÀSCULES PER 
A CAMIONS 559,71 20 1233 D28622 

Metal·lúrgia i fabricació de 
productes metàl·lics si  - 

HANS KREMERS 
GMBH & CO KG 

MAGATZEM 
FRIGORÍFIC 294,1   5 844 G51170 

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes no   - 

INDELOR S.A. 
MAGATZEM DE 
MATERIAL ÒPTIC 904,79 5 1520 G51180 

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes no   - 

J. MARTIN 
POLIESTER  S.L. 

FABRICACIÓ PECES 
POLIÉSTER 0      3 800 D25241 

Indústries de la transformació 
del cautxú i matèries 
plàstiques si -

LLIBRES TEXT S.L. 
MAGATZEM 
DISTRIBUCIÓ LLIBRES 199,18 9 1059 G51471 

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes si   -

MINISTERIO 
AGRICULTURA, 
PESCA Y 
ALIMENTACIÓN       0 3 500 L751

Administració pública, 
defensa i Seguretat Social 
obligatòria no   - 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

SOIVRE(Centro de 
inspección del comercio 
exterior) 0      15 500 L751 

Administració pública, 
defensa i Seguretat Social 
obligatòria no -

Annexa IV. Llistat d’empreses del polígon Empordà Internacional, i característiques d’aquestes.  
(Font: Elaboració pròpia a partir d’ajuntament de Vilamalla, Bascuñana García, A.; Garcia Acosta, X. i IDESCAT9). 



Titular 
 

Activitat 
IAE 

(Euros) 
Treballadors 

Sup. total 
m2 

segons 
IAE 

CCAE Subsecció segons CCAE Enquestats 
Nº de 

Vehicles 

MIQUEL 
ALIMENTACIÓ 
GRUP S.A. 

COM. ENGRÒS 
ALIMENTACIÓ 
BEGUDES I TABAC... 3144,42 710 46000 G51170 

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes si  415

MIQUEL COSTA 
S.A. 

MAGATZEM DE 
CONSTRUCCIÓ 61,82       65 2765 F45 Construcció si 54

PANIFICADORA 
EMPURIABRAVA 
S.L. 

INDUSTRIA DE PA 
PRECUIT CONGELAT 6754,55 217 9138 D15811 

Indústries de l'alimentació, 
begudes i tabac si   -

PRAT & CONGOST 
S.L. MAGATZEM LOGÍSTIC     0 4 1500 G511 

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes no -

PRODUCTOS 
PROTESICOS S.L.  

COM. ENGRÒS 
PRODUCTES MÈDICS 111,21       20 2156 D26660

Indústries d'altres productes 
minerals no metàl·lics si -

PUMA GIRONA S.L. 
FORMIGONS 
PREPARATS       0 20 2000 G51533 

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes no -

RESTAURANT LA 
PARADA DEL 
CAMIONERO S.C. HOSTELERIA 0 8 280 H55300 Hoteleria si  - 
REVISIONES DE 
VEHÍCULOS S.A. REVISIONS ITV 324,6 12 882 J74301 Mediació financera no  - 

SETRAM S.A. 
INTERMEDIARIS DEL 
TRANSPORT 0      2 40 G511

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes no 265

VISA TRANS S.L. 

MAGATZEM 
DISTRIBUCIÓ 
MERCADERIES 2262,7      5 1500 G511

Comerç a l'engròs i 
intermediaris del comerç, 
llevat de vehicles de motor i 
motocicletes no 26

Annexa IV. Llistat d’empreses del polígon Empordà Internacional, i característiques d’aquestes.  
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ANNEXES 
 
 
Annex V. Procés de participació 
 
V.a. Model d’enquesta realitzat. 
 
V.b. Document de col·laboració de l’ajuntament de Vilamalla. 
 
V.c. Taules amb els resultats de les enquestes. 
 



Data: 
Nom de l’entrevistat:                             Nom de l’empresa: 
Nº de treballadors:                                Tipus d’activitat: 
 

1) Per els següents vectors: Gestió de residus, aigua, imatge del polígon 
(enjardinament, urbanització...) i mobilitat. Creu que hi ha alguna mancança 
en el polígon? Com ho milloraria? 

 
 
 
 

2) Utilitzaria el sostre per instal·lar plaques solars si l’operació quedes 
amortitzada en 10-12 anys? Per què? 

 
 
 

3) Quin dels següents residus produeix? Quina quantitat? 
Tipus de Residu Quantitat Tipus de Residu Quantitat 
Voluminosos   Vidre   
Oli vegetal   Piles   
Restes vegetals   Envasos de plàstic   
Oli mineral   Fluorescents   
Runes d’obres menors   Porexpan   
Bateries   Làmpades   
Ferralla i metalls   Pneumàtics   
Pintures i vernissos   Toners   
Fustes   Electrodomèstics   
Disolvents   Radiografies   
Tèxtils   Miralls i vidre pla   
Residus àcids i bàsics   Aerosols   
Paper i cartró   Ampolles de cava   
Pesticides   Altres:   
Cables elèctrics       
Medicaments       

 
Com els gestiona? 
 
 

4) Quin és el consum d’aigua i d’energia de l’empresa? 
 
 
 

5) Durant el trajecte de casa al treball troba algun punt conflictiu pel que fa 
el trànsit? On? Com ho solucionaria? 

 
 
 
 

6) Creu que és adequat el transport públic existent al polígon? Per què? 
Com ho milloraria? 

 
 
 

7) Creu adequat la creació d’una junta de polígon per tal de millorar la 
gestió del polígon? Per què? 





Annex V.c Taules resultats enquestes. 
  

 
Taula V.c.1. Resultats pregunta 1 del procés de participació.  
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1)     Per els següents vectors: Gestió de residus, aigua, imatge 
del polígon (enjardinament, urbanització...) i mobilitat. Creu 
que hi ha alguna mancança en el polígon? Com ho milloraria? 

2       11 2 2 10 3 30
% que representa 6,67 36,67 6,67 6,67 33,33 10,00 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Taula V.c.2. Resultats pregunta 2 del procés de participació.  
 Pregunta SI  NO

1)    Utilitzaria el sostre per instal·lar plaques solars si l’operació 
quedes amortitzada en 10-12 anys? Per què? 9  12

 
 

Taula V.c.3. Resultats pregunta 3 del procés de participació.(pàgina següent) 
 



 Nº enquestat  

Tipus de Residu                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL

Voluminosos                                         0 

Oli vegetal(litres)                180   10000                     10180 

Restes vegetals                                         0 

Oli mineral(litres)       2000   10000 10                           12010 

Runes d'obres menors       3440                                   3440 

(1)Bateries(unitats)   20     12   240 2                           274 

Ferralla i metalls(kilos)       170       200                           370 

Pintures i vernissos        16     50                           66 

(2)Fustes(Kg)     2340    1440 1600                               5380 

Disolvents(kg)             10                           10 

Tèxtils                                         0 

Residus àcids i bàsics                                         0 

(3)Paper i cartró           1320 1000 12960 100 504   93700 200               5760 1200 660 117404 

Pesticides                                         0 

Cables elèctrics                                        0 

Medicaments                                        0 

(4)Vidre (kg)     1420           14000                       67200 82620 

(5)Piles(kg)         8     7,5                           15,5 

(6)Envasos de plàstic(kg)       240 20 1500 400         25           400     600 3185 

Fluorescents(Kg)         4     2                           6 

Porexpan(kg)               20                           20 

Làmpades(unitats)               2                           2 

Pneumàtics(unitats)   300                                       300 

Toners(unitats)     10         25       120         12      50 12 24 253 

Electrodomèstics                                           0 

Radiografies                                           0 

Miralls i vidre pla                                           0 

Aerosols                                           0 

Ampolles de cava                                           0 

Plàstics especials(kg)       28000                                   28000 

Plàstics perillosos(kg)       80     12                              80 

(7)Filtres(kg)         100   50                             150 

Fangs(m3)                       13                   13 

Restes poliester(kg)                                   5000       5000 

Aigua + hidrocarburs(litres)                                     3700     3700 

 
 
 



Factors de conversió utilitzats. 
 1- Pes bateria camió 20kg/unitat 

2- 40kg de palet/unitat 
3- 40Kg de paper i catrò sense premsar/m3 
4- 700kg de vidre no compactat/m3 
5- 0'15kg/unitat de pila  
6- 50kg/m3 de envasos de plàstic sense 
premsà 
7- 12,5kg de filtres/m3 

 
 

 
 
 
 
 

 
Taula V.c.4. Resultats pregunta 4 del procés de participació. 

4)     Quin és el consum d’aigua i d’energia de l’empresa? 
Empresa Consum d'aigua(m3/any)  Consum d'energia(Kwh/any)

1     
2     
3     
4  domèstic   
5   264 3863
6   domèstic 1350
7     
8     
9     
10    13353
11    40000
12    2400
13    320
14     
15    260
16    domèstic
17    domèstic
18    domèstic
19    domèstic
20    domèstic
21  domèstic   

TOTAL 43000 + domèstic 18566 
 
 
 
 
 



Taula V.c.5. Resultats pregunta 5 del procés de participació 
 5)     Durant el trajecte de casa al treball troba algun punt conflictiu pel que fa el trànsit? On? Com ho 

solucionaria? 
Nº Enquestat Punt conflictiu Solució Com ho fan actualment? 

1 Encreaument C-31 amb NII   Sortida esglaonada 
2 Encreaument C-31 amb NII Rotonda   
3 Encreaument C-31 amb NII     
4 Encreaument C-31 amb NII     
5 Encreaument C-31 amb NII Rotonda Sortida esglaonada 
6 Encreaument C-31 amb NII Rotonda  Sortida esglaonada 
7 Encreaument C-31 amb NII     
8 Encreaument C-31 amb NII Rotonda o doble carril   
9 No n'hi ha     
10 No n'hi ha     
11 Encreaument C-31 amb NII     
12 Encreaument C-31 amb NII     
13 No n'hi ha     
14 No n'hi ha     
15 No n'hi ha     
16 Encreaument C-31 amb NII Rotonda   
17 Encreaument C-31 amb NII     
18 Encreaument C-31 amb NII     
19 Encreaument C-31 amb NII Rotonda   
20 Encreaument C-31 amb NII     
21 Encreaument C-31 amb NII Rotonda   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Taula V.c.6. Resultats pregunta 6 del procés de participació 

Nº 
Enquestat 

6)     Creu que és 
adequat el transport 
públic existent al 
polígon?   Per què? 

Com ho 
milloraria? 

1 No 
Horari 
inadequat 

Cotxe 
compartit 

2 Desconeixement     
3 Desconeixement     

4 No 
Horari 
inadequat  

5 Desconeixement     
6 Desconeixement     
7 Desconeixement     

8 No 
Horari 
inadequat 

Flexibilitat 
horària 

9       

10 No 
Horari 
inadequat   

11 No 
No n’hi ha 
de nit   

12 Desconeixement     
13 Si     
14       
15 Si     

16 No 
Horari 
inadequat   

17 No 
Horari 
inadequat 

Cotxe 
compartit 

18 No 
Horari 
inadequat   

19 No 
Horari 
inadequat    

20 No 
Horari 
inadequat   

21 No 
Horari 
inadequat   

 
 
 



Taula V.c.7. Resultats pregunta 7 del procés de participació 

4)     Creu adequat la creació d’una junta de polígon per tal de millorar la gestió del 
polígon? Per què? 
Nº 
Enquestat   Resposta Per què? Inconvenients

1 SI Millora polígon Polígon no acabat 
2 SI Millora polígon   
3 SI Millorar transport públic   

4 SI 
Només per empreses del mateix 
sector 

Empreses de sectors 
diferents 

5 SI Millorar la gestió de residus   
6 SI Millorar polígon   
7 SI Millorar polígon   
8 SI   Millorar polígon Cost
9 -     

10 SI Millora polígon Individualisme empresari 
11 SI Per informar donar queixes   
12 SI Millora polígon   
13 SI     
14 -     
15 SI Solucionar problemes   
16 SI Solucionar problemes   
17 SI Individualisme empresari   
18 SI   Interessant 
19 SI Millorar polígon   
20 SI Millorar polígon   
21 SI Millorar polígon   
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