ACTUACIÓ DEL SERVEI D'INSPECCIÓ A LA
CAMPANYA DEL COMPROMÍS CÍVIC
El Compromís cívic a favor de la recollida selectiva i per a la reducció del rebuig és un acord
voluntari dels comerços interessats. El titular del rebut d'escombraries, en nom del comerç o
activitat econòmica corresponent, signa una declaració jurada amb el compromís d'efectuar la
separació selectiva dels residus domèstics al comerç (el paper, el vidre, els envasos, la
matèria orgànica, la poda, els voluminosos i els residus especials) i adreçar-los als
corresponents contenidors de la via pública i als Serveis de gestió de residus corresponents.
Tot seguit es detalla el protocol d'actuació de la campanya i del servei d'inspecció de la
mateixa:
1. Signatura del full d'adhesió a la campanya, el qual inclou una declaració jurada amb els
compromisos de la mateixa:
 Separar els residus que genera el comerç.
 Donar permís al Servei d'inspecció (tècnic municipal o autoritat comarcal
corresponent) perquè faci una visita de comprovació.
2. Els compromissaris rebran una visita del Servei d'inspecció al comerç, sense avís
previ. A partir d'aquí:
 La visita s'atén (punt 4).
 La visita no s'atén (punt 3).
3. Després de dos intents de visita, en horari de matí o tarda, i d'haver deixat una nota
d'avís d'absència, s'instarà al titular a concertar una visita amb el Servei d'inspecció:
 La visita s'atén (punt 4).
 La visita no s'atén. El titular perd la bonificació de la taxa i no pot optar-hi de
nou fins passat l'exercici en curs i el següent, d'acord amb l'ordenança
municipal corresponent.
4. S'atén la visita del Servei d'inspecció. A partir d'aquí:
 Tot correcte d'acord amb el Compromís cívic. S'elabora informe positiu.
 Es detecten mancances o que no es realitza prou correctament la separació
dels residus (punt 5).
5. Si es detecten mancances o que no es realitza prou correctament la separació dels
residus, es dóna un termini de 10 dies perquè es puguin esmenar els defectes
observats després de donar els consells oportuns. A partir d'aquí el Servei d'Inspecció
realitza una última visita on:
 Tot correcte d'acord amb el Compromís cívic. S'elabora informe positiu.
 Continuen les mancances. El titular perd la bonificació de la taxa i no pot optarhi de nou fins passat l'exercici en curs i el següent, d'acord amb l'ordenança
municipal corresponent.
6. En aquells casos en què clarament s'observi que s'ha fet una declaració jurada falsa,
i que no es participa en la recollida selectiva, es preveu la imposició d'una multa de
100 euros, d'acord amb el que estableix l'ordenança fiscal municipal corresponent.

