
 
 
 
 

 

 
ANUNCI 
 
Es fa públic que aquest Ajuntament té projectat aprovar el REGLAMENT DEL SERVEI 
MUNICIPAL DE DEIXALLERIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT pel que, d’acord amb el que 
disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu de les 
Administracions Públiques, es sotmet aquest projecte a consulta pública de la ciutadania, a 
fi de recavar l’opinió de les persones i organitzacions més representatives, que siguin 
afectades per aquesta futura norma, sobre els aspectes següents 
 

TÍTOL/DENOMINACIÓ 
DE LA NORMA 

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE DEIXALLERIA DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

 

SITUACIÓ QUE REGULA Regular la prestació del servei de deixalleria a l’àmbit de 
Cornellà de Llobregat, establint les condicions generals en que 
ha de prestar-se el servei, les operacions de gestió i 
funcionament de les instal·lacions, i els drets i obligacions 
dels usuaris. 

 

OBJECTIUS QUE 
PERSEGUEIX 

Els objectius fonamentals del servei són el facilitar la 
recuperació i el reciclatge dels residus municipals en els 
corresponents centres homologats per la Agencia de Residus 
de Catalunya, prioritzant la valorització dels mateixos, la  
recollida selectiva dels residus municipals, especialment els 
catalogats com a perillosos i voluminosos, complementant així 
la recollida selectiva que es du a terme a Cornellà de 
Llobregat, el prevenir els abocaments incontrolats que es 
produeixin en zones periurbanes, a base de donar facilitats als 
particulars, comerços i petits industrials per al tractament 
dels seus residus amb el servei de deixalleria de barri, el 
fomentar la sensibilització i l’educació  ambiental de forma 
permanent, això com oferir uns horaris d’obertura del centre 
que facilitin la seva utilització. 

 

Principals alternatives 
considerades 

Detallar l’abast del servei , establint les normes d’accés a la 
deixalleria, regulant el seu funcionament  i gestió. 

Necessitat i oportunitat 
de la seva aprovació 

Es considera necessari la regulació de la presentació de servei. 

 
Els interessats en participar-hi podran fer arribar els seus suggeriments a l’Ajuntament des del dia 21 de 
novembre al 21 de desembre de gener de 2022, mitjançant la seu electrònica a través d’instància genèrica o 
presencialment al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament. 
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