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d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de l'ús de vaixelles
biodegradables i gots reutilitzables en espais de titularitat municipal i directrius
per a la gestió de gots reutilitzables

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 30/01/2020, va aprovar l’Ordenança
reguladora de l’ús de vaixelles biodegradables i gots reutilitzables, en espais de
titularitat municipal, així com els directrius per a la gestió de gots reutilitzables.

Ordenança reguladora de l'ús de vaixelles biodegradables i gots reutilitzables en
espais de titularitat municipal i directrius per a la gestió de gots reutilitzables
Amb la voluntat d’implementar polítiques de reducció de l’ús de gots i vaixelles de
plàstic d’un sol ús en festes i esdeveniments organitzats per l’Ajuntament d’Alcanar,
així com en actes organitzats, amb caràcter públic, per entitats, associacions i
empreses, en espais de titularitat municipal, alhora que es considera necessari
treballar, educar i sensibilitzar a la població entorn a la sostenibilitat i el medi ambient,
s’implementa aquesta ordenança per a l’ús de vaixelles biodegradables i gots
reutilitzables en espais de titularitat municipal:
1. Les entitats, associacions i empreses que organitzin actes de caràcter públic en
espais de titularitat municipal tenen la obligació d’utilitzar gots reutilitzables i vaixelles
biodegradables.
2. Les vaixelles biodegradables aniran, sempre, a càrrec de l’entitat, associació i/o
empresa que organitzi l’acte.
3. Els gots reutilitzables podran anar a càrrec de l’entitat, associació i/o empresa que
organitzi de l’acte o bé en podrà demanar la cessió a l’Ajuntament d’Alcanar.
4. Si es demana la cessió dels gots reutilitzables a l’Ajuntament d’Alcanar, s’haurà de
seguir el protocol específic per a aquest tràmit.
Protocol de cessió de gots reutilitzables
•L’Ajuntament d’Alcanar, podrà cedir gots reutilitzables a les entitats, associacions i
empreses que organitzin actes de caràcter públic –anomenades a partir d’ara “el
responsable”–.
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Pàg. 1-2

Aquesta ordenança va ser sotmesa al preceptiu període d’informació pública
mitjançant anunci al BOPT de data 21/02/2020, durant el qual no s’hi han formulat
al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa es considera aprovada definitivament,
amb la publicació del seu text íntegre:
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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR

•Per formalitzar la cessió de gots s’haurà d’emplenar el formulari específic per a aquest
tràmit (annex 1), on s’haurà de facilitar la següent informació:
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Nom, cognom, DNI, adreça, telèfon del responsable de la cessió del servei de
barra o de l’entitat/associació.
Nom i CIF o NIF de l’adjudicatari del servei de barra o de l’entitat/associació.
Acte i data d’aquest pel que es farà la cessió d’us dels gots.
Nombre d’unitats de gots cedits.

S’haurà de presentar per registre d’entrada general de l’Ajuntament d’Alcanar. El
responsable es farà càrrec de la gestió dels gots cedits.

Pàg. 2-2

•Per assegurar el retorn dels gots, els responsables de l’esdeveniment (o del servei de
barra) cobraran 1 euro a cada consumidor en concepte de fiança el qual els haurà de
ser abonat al retornar el got. En el cas de no retorn del got no se li reembossarà
aquest import.
• El responsable haurà d’informar, durant l’acte, que no seran retornables gots
trencats, o que continguin residus impropis del seu ús raonable. Tampoc seran
retornats gots marcats amb marcadors permanents.
•El responsable haurà de retornar a l’Ajuntament d’Alcanar el mateix número de gots
cedits (ja siguin utilitzats o no). De no coincidir el número de gots retornats el
responsable haurà d’abonar la quantitat d’1 euro per got no retornat respecte als
cedits.
•El responsable es farà càrrec del cost dels gots que falten, respecte dels gots
entregats prèviament a l’acte.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació. Tot
això sense perjudici que s’hi pugui interposar qualsevol altre que se consideri escaient.

L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
Alcanar, signat electrònicament al marge.
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•El responsable retornarà els gots a l’Ajuntament, com a màxim, 7 dies després del
seu ús.
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