Benvolguts/des,
En data 10 de juliol del 2020, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens va fer
coneixedors d’una problemàtica que persisteix des de fa anys i que té com a
artífex el comportament inapropiat dels propietaris de bengales marítimes.
Concretament, s’ha detectat la presència de bengales marítimes barrejades
amb el rebuig procedent dels contenidors de recollida municipal a la planta de
la fracció resta del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà (CTR).
Aquest succés suposo un risc per a les persones del servei de recollida i
tractament dels residus, doncs a tall d’exemple recentment una bengala va fer
explosió al fossat de descàrrega la planta de resta del CTR que van obligar a
aturar la línia de tractament.
El fet que les bengales marítimes continguin substàncies explosives, aboca a la
prohibició de llençar-les al contenidor de rebuig municipal. La Llei preveu que
les bengales caducades així com altre material pirotècnic que es pretenguin
llençar s’han de retornar al proveïdor per al seu reciclatge.

Per tot això, i coneixedors de la vostra voluntat i predisposició, agrairíem que
ens ajudéssiu a transmetre aquesta prohibició als tenidors de bengales
marítimes i, juntament amb aquest escriu, us adjuntem una còpia de la carta
rebuda pel Consell Comarcal on es denuncia aquest succés i s’exemplifica amb
una imatge molt il·lustrativa.
Us transmeto el meu agraïment i aprofito l’ocasió per saludar-vos cordialment.
Núria Escarpanter i Olivet,
Tinent Alcalde i Regidora de l’Àrea de Serveis i Infraestructures de l’Ajuntament
de Llançà
Llançà, Juliol de 2020
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Des de l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament s’està duent a terme una campanya
de sensibilització molt gran que pretén fomentar una conducta ambiental
responsable i de convivència cívica i garantir les condicions de neteja i salut
públiques òptimes. En aquest context, l’Ajuntament de Llançà s’ha adherit a la
campanya iniciada pel Consell Comarcal i que té per objectiu senyalitzar els
contenidors de rebuig mitjançant la col·locació d’un adhesiu específic que
pretenen recordar als ciutadans la prohibició de llençar les bengales i altre
material pirotècnic al contenidor de rebuig.

Benvolguts alcaldes / esses,

Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-los els problemes que ens estem trobant
a la planta de la fracció resta del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà (CTR),
gestionat pel Consell Comarcal, en relació amb els residus aportats pels Ajuntaments de la
comarca.
Des de l’any 2019 hem detectat la presència de bengales marítimes barrejades amb el
rebuig procedent dels contenidors de recollida municipal. Durant els mesos d’estiu, cada
setmana es troben almenys dues bengales, amb el risc que això comporta per a les
persones del servei de recollida i tractament dels residus.
Les bengales marítimes i altre material pirotècnic, com petards i coets, contenen
substàncies explosives que no es poden llençar al contenidor de rebuig municipal. La Llei
preveu que les bengales caducades així com altre material pirotècnic que es pretenguin
llençar, s’han de retornar al proveïdor per al seu reciclatge.
La setmana passada una bengala va fer explosió al fossat de descàrrega la planta de resta
del CTR. Sortosament no es van provocar danys personals però sí danys materials que van
obligar a aturar la línia de tractament.
Per evitar que es repeteixin els accidents i recordar als ciutadans la prohibició de llençar
les bengales i altre material pirotècnic al contenidor de rebuig, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà ha endegat una campanya per senyalitzar els contenidors de rebuig mitjançant
la col·locació d’un adhesiu específic (veure imatge inferior).

Imatge 1. Cartell adhesiu en pvc i mida A4.

Poden sol·licitar fins a 50 unitats d’aquests adhesius de forma gratuïta i col·locar-los als
contenidors propers a les zones portuàries del seu municipi i/o en les zones comercials de
venda i reparació d’embarcacions.
Per a formalitzar la sol·licitud només cal enviar un correu electrònic a l’adreça de l’àrea de
medi ambient del Consell Comarcal: mambient@altemporda.cat

Les infraccions provocades per l’abocament de bengales i altre material pirotècnic
als contenidors de rebuig municipal pot suposar una sanció administrativa a
l’Ajuntament responsable.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Atentament,

Josep M. Marcé i Company
Gerent

Figueres, a la data de la signatura electrònica

