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litat de l’aire de la zona afectada per les emis-
sions.

8.2 En aquesta fase del procediment, es
donarà audiència al municipi on s’emplaça l’ac-
tivitat i a l’empresa sol·licitant per un termini de
vint dies a l’efecte que puguin formular les al·le-
gacions que considerin oportunes. L’informe de
l’Ajuntament té el caràcter de vinculant respecte
de les determinacions del programa que són de
competència plena del municipi.

8.3 A la vista de les al·legacions presenta-
des es formularà la proposta de resolució defi-
nitiva.

8.4 La resolució definitiva sobre l’aprova-
ció del projecte i el programa gradual de reduc-
ció de les emissions correspon al director general
de Qualitat Ambiental. Aquesta resolució serà
comunicada també a l’Ajuntament.

8.5 El termini per resoldre la sol·licitud és
de quatre mesos comptats a partir de la data de
presentació; transcorregut aquest termini sen-
se que hagi recaigut resolució expressa, la sol·li-
citud s’entendrà desestimada.

Article 9
Seguiment de l’execució del programa

9.1 El seguiment de l’execució del progra-
ma es duu a terme pels serveis tècnics correspo-
nents de la Direcció General de Qualitat Am-
biental. També hi podran participar els tècnics
de l’Ajuntament.

9.2 L’incompliment del Pla gradual de re-
ducció d’emissions pot ser causa suficient de
revocació de la resolució d’aprovació del pro-
grama i de la incoació del corresponent expe-
dient sancionador.

9.3 El compliment correcte del programa
serà verificat per la Direcció General de Qua-
litat Ambiental directament o amb la col·la-
boració d’una entitat col·laboradora de l’Admi-
nistració degudament acreditada.

9.4 Les despeses de seguiment de l’execu-
ció del programa són a càrrec de l’empresa sol·li-
citant.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 12 de desembre de 1996

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

PERE MACIAS I ARAU

Conseller de Medi Ambient

(96.340.094)

DECRET

399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula
el règim jurídic del fons econòmic previst al
Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents
en matèria de residus industrials.

La gestió dels residus industrials especials
generats a Catalunya ha de basar-se en la mini-
mització i la valoració d’aquests residus com a
objectius prioritaris. No obstant això, la protec-

ció del medi ambient també exigeix la creació
d’un conjunt d’instal·lacions que garanteixin una
disposició correcta del rebuig.

El Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setem-
bre, pel qual s’aprova la refosa dels textos le-
gals vigents en matèria de residus industrials,
estableix en el seu article 18 la creació d’un
fons econòmic destinat als municipis en què
existeixi una de les instal·laciones esmentades.
En aquest sentit, es disposa que els ajuntaments
i els consells comarcals en el territori dels quals
hi ha una de les instal·lacions executades per
la Junta de Residus participin en el règim de
prestació del servei exercint les funcions de
control i vigilància de la instal·lació correspo-
nent i que són beneficiaris de les accions socials
i econòmiques directament orientades a millo-
rar la qualitat de vida dels seus ciutadans. El
ajuntaments són també beneficiaris d’un fons
consistent en una aportació econòmica de ca-
ràcter variable, determinada per reglament en
funció del sistema de la instal·lació i del nom-
bre de tones que tracta anualment. Aquest fons
és distribuït per la Junta de Residus, a proposta
de la comissió de conciliació, seguiment i con-
trol corresponent.

A proposta del conseller de Medi Ambient,
d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

Aquest Decret té per objecte regular el fons
econòmic previst a l’article 18 del Decret legis-
latiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova
la refosa dels textos legals vigents en matèria de
residus industrials.

Article 2
Àmbit d’aplicació

El fons econòmic s’aplicarà a les instal·lacions
pel tractament de residus industrials especials
consistents en plantes de tractament fisicoquí-
mic, d’incineració i de deposició controlada, es-
mentades en l’annex 1 del Decret legislatiu
2/1991, de 26 de setembre.

Article 3
Beneficiaris del fons

Els beneficiaris del fons econòmic són els
ajuntaments en el terme municipal dels quals
existeixi la instal·lació de tractament de residus
industrials especials a què fa referència l’article
2 o que hagin de participar en el fons segons el
règim específic establert per a aquesta instal·la-
ció.

Article 4
Finançament del fons

4.1 El fons econòmic es nodrirà dels ingres-
sos que obté l’explotador per aplicació de les
tarifes aprovades per a la prestació del servei de
les instal·lacions de tractament de residus indus-
trials especials promogudes per la Junta de Re-
sidus, d’acord amb el que es disposa a l’article
següent.

4.2 El fons econòmic també podrà nodrir-
se  excepcionalment dels recursos següents:

a) Les aportacions de la Junta de Residus.

b) Les aportacions i ajuts que, amb destinació
específica al fons, disposin tota mena de perso-
nes físiques o jurídiques, públiques o privades.

Article 5
Determinació del fons

5.1 El fons econòmic corresponent a cada
instal·lació (F) serà el resultat de multiplicar la
quantitat de residus tractats anualment (X) pel
coeficient establert per cada instal·lació (K). És
a dir, F = X x K.

5.2 El valor d’X no podrà ser inferior al 50%
de la capacitat anual autoritzada de cada instal·la-
ció;  aquest valor mínim serà l’aplicable quan la
quantitat de residus anuals tractats no arribi al
percentatge esmentat.

5.3 El valor de K s’obté aplicant per a cada
instal·lació, promoguda per la Junta de Residus,
la següent valoració:

a) Plantes de tractament fisicoquímic de re-
sidus industrials especials: 150 ptes./tona.

b) Plantes d’incineració de residus industrials
especials: 750 ptes./tona.

c) Plantes de deposició controlada de residus
industrials especials: 350 ptes./tona.

Article 6
Distribució del fons

6.1 Abans del 31 de gener de cada any l’ex-
plotador de la instal·lació lliurarà a la Junta de
Residus l’import del fons econòmic correspo-
nent a la tarifa d’acord amb la quantitat de re-
sidus tractats l’any anterior.

6.2 La Junta de Residus comunicarà a la
Comissió de Conciliació, Seguiment i Control
els fons disponibles als efectes que en el termini
màxim de tres mesos proposi la seva distribu-
ció.

6.3 A la vista de la proposta formulada per
la Comissió de Conciliació, Seguiment i Control,
la Junta de Residus distribuirà el fons econòmic
i es liquidaran els imports corresponents als
ajuntaments beneficiaris.

Barcelona, 12 de desembre de 1996

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

PERE MACIAS I ARAU

Conseller de Medi Ambient

(96.333.039)
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