REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO
CONCELLO DE BAIONA

DO

PUNTO

LIMPO

DO

TITULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS.
ARTIGO 1. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1.- O presente regulamento ten como obxecto regular ás actividades relacionadas coa
posta en marcha e funcionamento do Punto Limpo de residuos sólidos urbanos
reciclables do termo municipal de Baiona.
2.- A titularidade e competencia do Punto Limpo é municipal e estará regulado de
acordo ás disposicións legais e regulamentarias que existen sobre a materia.
ARTICULO 2. DEFINICIÓNS.
Aos efectos do presente regulamento enténdese por:
1.- Punto Limpo: Son recintos situados no entorno dos núcleos de poboación, co
obxectivo fundamental de servir os cidadáns como centro de aportación voluntaria
como complemento da recollida selectiva dos residuos producidos no ámbito
domiciliario.
2.- Están dotados de colectores específicos para diversos tipos de materiais de desfeito
susceptibles de entrar nos circuítos de reutilización e reciclaxe, e para aqueles que polas
súas características deberán ser xestionados de acordo Coa lexislación vixente nesta
materia.
3.- Residuos reciclables: aqueles materiais que poidan ser reutilizados ou reciclados
como materia prima, para que mediante un proceso obtéñase un producto distinto ou
igual ou orixinal.
4.- Provedor: persoa natural ou xurídica que fai entrega dous residuos reciclables non
punto limpo.
5.- Xestor autorizado: persoa ou entidade, pública ou privada, que realice calquera dás
operacións que compoñen a xestión dous residuos, sexa ou non produtores de deles.
Deberán solicitar a correspondente autorización como xestores de residuos, na
Consellería de Medio Ambiente, para a realización de ditas actividades.
ARTIGO 3. OBXECTIVOS.
Os obxectivos principais do punto limpo son os seguintes:

1.- Aproveitar os materiais contidos nos residuos que son susceptibles dun reciclaxe
directo, conseguindo con elo, un aforro enerxético e de materias primas, e reducindo o
volume de residuos a eliminar.
2.- Evitar o vertido incontrolado de residuos voluminosos que non poden ser eliminados
a través dous servizos convencionais de recollida de lixo.
3.- Evitar o vertido de entullos e outros non medio natural e urbano do termo municipal
de Baiona.
4.- Buscar a mellor solución para cada tipo de residuo co fin de conseguir a máxima
valoración dos materiais e o mínimo custe na xestión global.
ARTIGO 4. RESPONSABILIDADE.
O Concello adquire a titularidade dos residuos entregados polo provedor, que destinará
a súa eliminación, valoración e/ou reciclado.
ARTIGO 5. PRESTACIÓN DO SERVIZO.
Para a utilización do Punto Limpo hai que ter en conta tres aspectos:
1. Só admítense residuos xerados por particulares e pola propia actividade do
Concello de Baiona.
2. Cada usuario so pode facer unha entrega diaria de residuos.
3. Prohíbese a entrada de residuos de orixe industrial. Ás actividades industriais
deberán xestionar os seus propios residuos a través de xestores autorizados pola
Xunta de Galicia.
TITULO II. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS E XESTIÓN.
ARTIGO 6. TIPOLOXÍA DE RESIDUOS.
Non Punto Limpo admítense os seguintes residuos:
1.- Residuos admisibles:
Os residuos que poderán depositar por parte dos veciños no Punto Limpo, serán aqueles
que sexan xerados no termo municipal de Baiona, fixándose uns límites máximos de
residuos a depositar polo usuario ou día.
Ou seu detalle é o seguinte:
− Residuos voluminosos: (ata 200 Kg./día):
‐ Un tresillo
‐ Unha libraría
‐ Dous colchóns
‐ Etc.
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Envases de vidro: (ata 20 kg/día).
Vidro plano (ata 100 kg/día), parabrisas (1/día).
Entullos domiciliarios (ata 60 kg/día)
Téxtiles (5 unidades por persoa ou día)
Caixas - embalaxes de cartón (un máximo de 10 kg/día).
Metais: férricos e no férricos. (ata 200 kg/día)
Envases de plástico e outros plásticos (PVC, EPS, PET, etc.)
Bricks
Teléfonos móbiles: tres unidades/día
Restos de poda e xardin (ata 300 kg/día)
Aceites vexetais domiciliarios, aceites de cociña. (ata 10 litros/día). Existen
bidóns nos restaurantes e bares do termo municipal onde a empresa xestora fai a
recollida e os domiciliarios deberán depositalo no punto limpo.
Aceite usado mineral, recipientes e filtros (ata un máximo de 10 litros /día)
Baterías de automóbil (ata 4 unidades/día)
Cubertas de rodas de coche, motos, bicicletas, etc. (ata 4 unidades/día)
Cubertas de rodas de tractor (ata 2 unidades/día)
Pilas non botón. (ata 0,5 kg/día). Actualmente existen colectores repartidos non
municipio en xogueterías, librarías, supermercados e outros establecementos. A
recollida destas pilas a realizará a empresa concesionaria dá explotación do
Punto Limpo e serán trasladadas o mesmo, para a súa posterior recollida pola
empresa xestora
Pilas botón (ata 2,5 kg/día)
RAEE: (residuos de aparatos eléctricos e electrónicos) (ata 2 unidades/día).
Grandes electrodomésticos
Pequenos electrodomésticos
Equipos de informática e telecomunicacións
Aparatos electrónicos de consumo
Aparatos de iluminación
Ferramentas eléctricas ou electrónicas
Xoguetes e equipos deportivos ou de tempo libre
Aparatos médicos
Instrumentos de vixilancia ou control
Máquinas expendedoras
Envases de Residuos Perigosos (ata 5 unidades/día)
Aerosois (sprays) (ata 5 unidades/día)
Radiografías (ata 3 unidades)
CD's e DVD's (ata 3 unidades/día)
Residuos de madeira (palets, tablones, etc.) admitirase un máximo de 40 kg.

O Concello de Baiona poderá ampliar o tipo de recursos admisible no punto limpo
cando así o considere necesario no futuro.

2. Residuos non admisibles:
Non Punto Limpo non aceptaranse, baixo ningunha circunstancia, os seguintes residuos:
— Lixos domésticos. (materia orgánica)
— Uralita
— Residuos infecciosos, clínicos, bio – sanitarios ou citotóxico.
— Recipientes de aproximadamente 200 litros ou superiores que contiveran produtos
perigosos.
— Materiais explosivos, inflamables ou radioactivos.
— Residuos perigosos que non sexan os específicamente indicados no apartado
anterior.
— Residuos de orixe industrial que teñan a consideración de perigosos o industriais, de
conformidade coa planificación vixente en materia de residuos industriais
— Residuos sen identificar e calquera outro residuo que sexa incorporado á presente
relación polo Concello de Baiona
ARTIGO 7. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESIDUOS.
Para a recollida do residuo anteriormente mencionados, estes deberán entregarse de
acordo a unhas normas de presentación, ás cales son:
1.- Papel e cartón. Ás caixas de cartón deberanse abrir e mesmo comprimir para reducir
ou volumen dos residuos. Así mesmo, ou papel deberase presentar en bolsas e caixas
pechadas para evitar ou seu esparexemento.
2.- Vidro e cristais varios. Os residuos de cristais deberán acondicionarse de tal forma
que se evite a súa rotura e poida ocasionar riscos de seguridade para ás persoas
encargados na manipulación dous residuos.
3.- Pilas. Deberanse separar os diferentes tipos de pilas, ben sexan de botón, salinas ou
alcalinas.
4.- Terras e entullos. Debido a natureza destes residuos, deberanse presentar en sacos
bolsas de plásticos pechados de 25 kg máximo.
5.- Aceites vexetais, presentaranse en garrafas ou botellas .Estes residuos non o poderán
mesturar con aceite de maquinaria, motores de vehículos ou outra natureza mineral.
6.- Ás baterías de automóbiles deberán levar pechadas aos depósitos que conteñen os
ácidos para evitar ou seu vertido e o risco de queimaduras dos operarios que manipulen
ditos residuos.
ARTIGO 8. DESCRICIÓN DÁS INSTALACIÓNS.

Ás instalacións onde se ubica o punto limpo están situadas na parroquia de Bahiña, e
teñen unha superficie cerrada de 400 m2. Consisten nun recinto pechado, vedado e
equipado con colectores para os distintos tipos de residuos que alí se depositan polos
veciños.
A zona de recepción está situada xunto a entrada dá instalación e nela atópase unha
caseta para control e información aos usuarios cunha mesa e unha cadeira, tamén hai
outro cuarto que se utiliza para almacén e onde se atopan os cadros dá iluminación, os
paneis solares e por último un pequeño baño.
A través dá zona de recepción accédese a zona de recollida de residuos onde se atopan
os diferentes colectores específicos para cada residuo, os colectores teñen un letreiro
visible co nome correspondente do residuo que deben depositar os usuarios.
Os colectores son de gran capacidade contando neste momento con:
− 8 colectores de 12 m3 (2 para restos de xardinería, 2 plásticos, 2 escombros,2
voluminosos).
− 2 colectores de 3 m3 para papel - cartón.
− 1 colector de 3 m3 para vidro.
− 1 colector de 1000 litros para envases.
− 1 colector para roupa usada.
− 1 colector de pilas.
− 1 colector de radiografías.
− 1 colector de fluorescentes.
− 1 colector de aceite mineral e sintético.
− 1 colector de aceite vexetal.
A zona de recollida dispón de espacio abondo para realizar ás actividades de descarga
dúas residuos, podendo manobrar correctamente, tanto os vehículos particulares, como
os vehículos dous xestores autorizados para a recollida dous residuos.
Dispón tamén dunha pequena zona axardinada con sebes que delimita ou recinto.
ARTIGO 9. FUNCIONAMENTO E XESTIÓN.
Para que o servizo que se presta no punto limpo sexa o correcto, é necesario que os
usuarios acheguen os residuos previamente separados e deposítenvos nos colectores
específicos para cada fracción.
Na entrada ou recinto, un operario informará os usuarios sobre a forma de realizar o
depósito de cada un dos residuos e dá localización dos diferentes colectores.

En todas ás entregas será necesaria a presentación do D.N.I do usuario, xa que o
encargado do punto limpo deberá anotalo nun documento para control interno. Ademais
será necesario presentar o documento acreditativo dá licenza de obras ou ben o
documento de auto liquidación dá taxa correspondente, expedidos polo Concello de
Baiona cando os depósitos sexan entullos ou terras.
Todos os datos quedan, en todo caso sometidos ás normas xerais de protección de datos
persoais, sen que os mesmos poidan ser utilizados para outros fins que os propios do
servizo.
Antes de que os colectores esten cheos, os operarios darán aviso os xestores ou
transportistas designados para a retirada ou traslado dous residuos ás diferentes
instalacións de reciclaxe ou centro de eliminación, en tanto non existan instalacións para
ou seu reciclaxe.
Ás instalacións do Punto Limpo deben permanecer en boas condicións de hixiene e
salubridade pública. Para elo, os operarios deben controlar que os depósito de residuos
se realicen de forma correcta, evitando a caída de residuos fora dous colectores e
retirando calquera material que dificulte o tránsito dous vehículos e depósito dos
residuos.
O encargado do Punto Limpo poderá rexeitar aqueles residuos que cando pola súa
natureza ou volume non poidan ser admitidos de acordo co presente regulamento.
ARTIGO 10. HORARIO.
O horario e días de servizo do Punto limpo estipularanse polo Concello en atención ás
necesidades dos usuarios e ás épocas do ano.
ARTIGO 11. PROHIBICIÓNS.
Prohíbense os seguintes aspectos:
1. Prohíbese a entrada de residuos de orixe industrial. Ás actividades industriais
deberán xestionar os seus propios residuos a través de xestores autorizados pola
Consellería de Medio Ambiente dá Xunta de Galicia. Exceptúanse ás entregas de
aceites vexetais para establecementos comerciais e terras e entullos orixinados
en obras menores.
2. Depositar calquera outro tipo de residuos de orixen domiciliario que non se
encontre establecido non presente regulamento.
3. Depositar mesturados os diferentes residuos.
4. Depositar residuos fora do colector específico.
5. Depositar cantidades de residuos superiores ás admisibles por este regulamento.
6. Ocultar residuos de caracter perigoso dentro de bolsas ou sacos.

7. Abandonar residuos de calquera tipo na porta dás instalacións, fora do horario de
funcionamento do punto limpo.
8. Non deixar voluminosos ou resto de residuos previstos neste Regulamento, o
lado dos contenedores, salvo casos excepcionais, que deberán ser autorizados
pola empresa concesionaria da xestión do punto limpo.
TITULO III. RÉXIME SANCIONADOR.
ARTÍGO 12. INFRACCIÓNS.
Sen prexuízo das infraccións que poida establecela normativa sectorial específica,
constituirá infracción administrativa calquera vulneración ou incumprimento do
disposto no presente regulamento e se clasificará de moi graves, graves e leves de
conformidade coa tipificación que se realiza no presente artigo. No non previsto no
mesmo rexerá o Título XI da lei 7/85, do 2 de abril, das bases de réxime local e os
artigos 34 ó 38 da lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos así como os demais que
resulten aplicables.
1.- Considéranse infraccións leves:
a) A Entrega residuos non procedentes de domicilios particulares.
b) Depositar calquera outro tipo de residuos de orixe domiciliario que non se
encontre establecido no presente regulamento.
c) Depositar mesturados os diferentes residuos non tipificados como infracción
grave.
d) Depositar residuos fora do colector específico.
e) Depositar cantidades de residuos superiores ós admisibles por este regulamento,
ou que podan presupoñer un orixen industrial
f) Calquera outra infracción deste regulamento que non este tipificada como grave
ou moi grave.
3.-Considéranse infraccións graves:
a) Abandonar residuos de calquera tipo na porta das instalacións, fora do horario de
funcionamento do punto limpo.
b) Deixar voluminosos ou resto de residuos previstos neste Regulamento, o lado
dos contenedores, sen autorización da empresa concesionaria da xestión do
punto limpo
c) A acumulación de dúas ou máis infraccións leves no mesmo ano.
4.- Considéranse infraccións moi graves:
a) O abandono ou vertido no Punto Limpo de residuos perigosos non autorizados
así como a mestura das diferentes categorías de residuos perigosos entre si ou
destes cos non perigosos e os eu abandono no Punto Limpo.
b) Impedimento do uso do Punto Limpo por outro ou por outras persoas con dereito
a súa utilización

c) Os actos de deterioro graves e relevantes dos equipos, infraestructuras,
instalacións ou elementos do Punto Limpo.
d) Ocultar e depositar residuos de caracter perigoso dentro de bolsas ou sacos.
f) A acumulación de dúas ou mais infracción graves no mesmo ano
ARTÍGO 13. SANCIÓNS
As sancións a que se refire o artigo anterior poderán dar lugar a imposición das
seguintes sancións:
a) Infraccións leves: multa ata 90 euros.
b) Infraccións graves: multa entre 90 e 300 euros.
c) Infraccións moi graves: multa de 300 euros ata 1000 euros.
As sancións graduaranse atendendo as circunstancias do responsable, grado de culpa,
reiteración na participación e beneficio obtido, e no seu caso, terase en conta,
igualmente, os criterios contemplados no artigo 140.2 da lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local.
ARTIGO 14. OBRIGA DE
EXECUCIÓNS SUBSIDIARIA.

REPOÑER,

MULTAS

COERCITIVAS

E

De conformidade co previsto na Lei 10/1998, do 21 de baril, de Residuos e máis
lexislación aplicable, sen prexuízo da sanción administrativa que se impoña, os
infractores estarán obrigados a reposición ou restauración das cousas ó seu estado
anteriores a infracción cometida, na forma e condicións fixadas polo órgano que impuxo
a sanción.
Se os infractores non procederan a reposición ou restauración, de acordo co establecido
no apartado anterior, o órgano competente poderá acordar a imposición de multas
coercitivas con arranxo ó desposto nos artigos 99 da Lei 30/1992 e 36 da Lei 10/1998,
unha vez transcorrido os prazos sinalados no requirimento correspondente.
Así mesmo poderase proceder a execución forzosa por conta do infractor e a súa costa.
DISPOSICIÓN FINAL.
O presente Regulamento entrará en vigor aos quince días hábiles da súa publicación do
texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia, segundo os artigos 70.2 e 65.2 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

