
 
 
 
REGLAMENT D’UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ÀREA 
D’APORTACIÓ  
 
 
ARTICLE 1 .- Objecte i àmbit 
 
El present Reglament té per objecte regular les condicions d’ús, admissió de residus i 
les característiques de la instal·lació denominada “ Àrea d’aportació”. 
 
L’àmbit territorial del present Reglament és el terme municipal de Llubí, admitint-se en 
aquestes instal·lacions només residus que s’hi hagin originat en aquest municipi. 
 
ARTICLE 2.-  Definició 
 
L’àrea d’aportació és un lloc condicionat convenientment per la recepció de material 
reciclatge ( vidre, cartó, envasos, orgànic, rebuig, roba i calçat ). 
 
ARTICLE 3.-  Descripció i horari 
 
L’àrea d’aportació està situat a l’aparcament de la Depuradora del terme municipal de 
Llubí i l’horari són de 24 hores de dilluns a diumenge. 
 
ARTICLE 4.-  Usuaris 
 
L’àrea d’aportació només podran ser utilitzats pels ciutadans particulars, en relació a 
residus domèstics. També podran accedir a aquestes instal·lacions altres usuaris que 
dipositin residus que pel seu volum i característiques estiguin inclosos a l’objecte 
d’aplicació del present Reglament, sempre que compti amb la corresponent autorització 
de l’Ajuntament.  Tindran la consideració d’usuaris, també, aquelles Entitats amb les 
que l’Ajuntament establesqui convenis o acords específics que regularan les condicions 
de dit ús. 
 
ARTICLE 5.-  Modalitats 
 
L’Ajuntament expedirà 1 targeta per vivenda i sempre que estigui al corrent de 
pagament de fems. 
 
Aquesta primera targeta és de caràcter gratuït i en cas de pèrdua o , en el cas, de 
sol·licitar una segona o més targetes el preu serà de 20 euros per targeta. 
 
 



 
ARTICLE 6.-  Vigilància 
 
L’àrea d’aportació estarà vigilada permanentment les 24 hores diaries de dilluns a 
diumenge  per cameres de seguretat controlades i connectades a les oficines de la 
Policia Local de Llubí. 
 
ARTICLE 7.-  Sol·licitud de targeta 
 
La sol·licitud de targeta tindrà que ser emplenada pel propietari de la vivenda, 
l’arrendatari ( en cas de que hi hagi contracte de lloguer ) o persona autoritzada pel 
propietari. Les dades que emplenarà són les següents: 
 

- Nom i llinatges 
- DNI 
- Telèfon 
- Adreça  
- Població 
- Códic Postal 
- Província 
- Correu electrònic 

 
A l’Annex del Reglament es publicarà el model de sol·licitud. 
 
Llubí, 29 de març de 2011. 
El Batlle, 
 
 
 
Tomàs Campaner Ferragut 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


