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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE SIGFITO AGROENVASES, S.L I L’AJUNTAMENT DE
SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA,   PER  A  IMPLANTAR  MECANISMES  QUE  FACILITEN  LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS D’ENVASOS FITOSANITARIS EN LA COMUNITAT
VALENCIANA.

A Simat de la Valldigna , a 29 de setembre de 2008. 

REUNITS

D'una  part,  Na  Rocío Pastor  Matut,  en  nom i  representació,  per  la  seua  condició  de  Directora

General, de SIGFITO Agroenvases S.L (d’ara en avant SIGFITO), societat sense ànim de lucre amb CIF

núm. B-83258004 i domicili en carrer Manuel Uribe, núm. 13-15 baix, 28033 Madrid, i telèfon 917 161 130.

I d'una altra, EN/NA. Joan Serra i Folguerà en nom i representació, per la seua condició de Regidor

de Medi Ambient, de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna amb CIF núm. P4623300C i domicili a la Plaça

de la  Constitució núm. 1 en el municipi de Simat de la Valldigna i amb Codi Postal  46750, que designa com

a responsable de contacte de les instal·lacions de l’ECOPARC, ubicades al polígon 8, parcel·la  853 del

municipi de Simat de la Valldigna i amb codi postal 46750 a EN/NA Joan Serra i Folguerà amb telèfon

núm.962 810 007

Ambdós parts es reconeixen mútua capacitat per a subscriure el present conveni de col·laboració i, de

comú acord, 

MANIFESTEN

1  .-  Que  SIGFITO  que  ha  obtingut  la  Corresponent  autorització  de  la  Comunitat  Autònoma

Valenciana per a actuar en el seu territori com a Sistema Integrat de Gestió (SIG) de residus d’envasos i

envasos usats de productes fitosanitaris, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1416/2001, de

14 de desembre,  sobre envasos de productes fitosanitaris,  en la Llei 11/1997, de 24 d'abril,  d'envasos i

residus d’envasos i  en el seu Reglament de desplegament i execució, aprovat per mitjà de Reial Decret

782/1998, de 30 d’abril. 

2 .- Que, de conformitat amb el que estableix l'article 2.1 del mencionat Reial·Decret 1416/2001,

SIGFITO ha  d’implantar  un  sistema  de  recollida  selectiva  dels  residus  d’envasos  i  envasos  usats  dels

productes fitosanitaris que permeta la seua entrega i recollida de forma ambientalment correcta, per al que

podrà utilitzar els sistemes i circuits de distribució dels respectius productes, fins a fer arribar els residus

d'envasos a les instal·lacions de reutilització, reciclatge o valoració, o en el seu cas dipòsit de seguretat, en

condicions ambientalment  segures,  tal  com també s’estableix en el  segon paràgraf  de l’article  19.1 del

Reglament de la Llei 11/1997.

3 .- Que, d’acord amb l’article 2.2 del Reial Decret 1416/2001, les normes establides en la legislació

sobre residus perillosos només seran aplicables a partir del moment en què els envasos buits, després del seu

ús, siguen dipositats i posats a disposició del SIG en el lloc i forma designats per a això pel mateix.

4 - Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es tracta d’una entitat Local o un altre tipus d’agent

dels què estant mencionats en la Llei 11/1997,no estan obligats- per la mateixa per als residus industrials

d’esta naturalesa, però desitja col·laborar amb el sistema. 

5  Que ambdós parts manifesten un mutu interès a posar en marxa mecanismes de recollida selectiva

dels residus d’envasos i envasos usats de productes fitosanitaris d’ús professional que estiguen adherits al

SIG gestionat per SIGFITO, que permeten complir les obligacions ambientals establides en la normativa

sobre envasos i residus d’envasos mencionada en els apartats anteriors, per al que decideixen establir els

mecanismes de col·laboració voluntària que es contemplen en el present conveni de col·laboració, d’acord

amb l’autorització de la Comunitat Autònoma al SIG, i d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. “CENTRO DE AGRUPAMIENTO”  assumeix els compromisos següents:

• Complir  en tot  moment  la  normativa,  tant nacional com autonòmica o local  que li  afecte,  i

especialment, les exigències establides en la normativa sobre residus.
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En particular, els residus que no siguen de l’àmbit de SIGFITO no formen part d'este conveni de

col·laboració,  per  la  qual  cosa,  en virtut  de  l’art.  11  de  la  Llei  10/1998 per  als  posseïdors  de  residus,

“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” estarà obligat a sufragar els corresponents gastos de

gestió.  En  cas  d'entregar  els  dits  residus  a  SIGFITO,  “L’AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA

VALLDIGNA” assumirà les despeses  de transport de retorn fins a les seues instal·lacions, així com les

despeses de transport ocasionats per la recollida, o si és el cas les despeses pel desplaçament fins a les seues

instal·lacions si esta no arribara a realitzar-se.

En  cap  cas  els  residus  d’envasos  romandran  en  el  “L’AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA

VALLDIGNA” per un període superior als 6 mesos ni la quantitat total d’este tipus de residus que es reben

en el centre hauria de superar la quantitat de 10.000 kg/anuals.

• Rebre únicament els envasos buits i secs de productes fitosanitaris identificats amb el logotip de

SIGFITO, així com aquells altres que SIGFITO li comunique.

“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” admetrà els envasos buits de l’àmbit de

SIGFITO de tots els consumidors del seu entorn que se’ls entreguen, i només d'estos, al marge que la seua

residència o activitat agrícola no pertanya a l’àmbit de l’entitat firmant, o que es tracte de no socis o no

clients. No obstant, es podran establir condicions de recollida i horaris diferents al de la normal activitat de

l’entitat, prèvia notificació i acord amb SIGFITO.

No  acceptar  els  envasos  buits  de  l’àmbit  de  SIGFITO  que  no  procedisquen  directament  dels

consumidors finals, atès que un altre cas suposaria potenciar labors de concentració de residus perillosos per

part  d’entitats  a  les  que no es  pot  considerar  eximides  de la  normativa  de  residus perillosos,  implicant

d’incompliment d’esta últimes i de “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA”.

En cap cas s’acceptaran productes caducats envasaments ni envasos amb producte o semiplens.

“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” no cobrarà cap quantitat  econòmica als

consumidors finals per l’entrega d’envasos de l’àmbit de SIGFITO.

• Comptar amb personal per al control de la recepció dels envasos buits del àmbit de SIGFITO en

l’horari d’activitat,  excepte acord amb SIGFITO, així com amb personal per a emetre els corresponents

albarans que li pogueren sol·licitar els consumidors finals que entreguen els envasos.

• Emmagatzemar en les seues instal·lacions els envasos buits rebuts, en condicions adequades de

seguretat i estanquitat, fins que siguen retirats en la forma en què determine   SIGFITO, als efectes de la qual

“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE VALLDIGNA” haurà disposar de capacitat d’emmagatzemament en

algun dels següents mètodes de’ condicionament, triat de Comú acord amb SIGFITO:

� Big-Bags o equivalent (capacitat mínima 8 ma)

� altres que es puguen acordar conjuntament en funció de la producció.

• Disposar d'un espai per a situar els mitjans de condicionament facilitats per SIGFITO que haurà de complir

els següents requisits, sense perjuí de aquells altres establerts en la normativa sobre residus:

� estar tanca, cobert i ventilat,

� disposar de Solera apta per a l'arreplega de possibles vessaments i

dispositius de neteja per als mateixos

� estar convenientment senyalitzat i

� comptar amb vigilància i accés controlat.

“L’AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA”  es  responsabilitzarà  de  l’atenció  dels

mitjans facilitats per SIGFITO, reposant a costa seu aquells que vaig extraviar o es deterioren per tracte o

usos diferents al normal desgast dels mateixos.

• Disposar d’instal·lacions que permeten l’accessibilitat de camions d’alt tonatge.

• Coordinar  adequadament  amb  SIGFITO  les  retirades  periòdiques  dels  residus  d'envasos

fitosanitaris, facilitant recursos propis per a carregar el vehicle recol·lector en el moment de la recollida. Així
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mateix designar un responsable que haurà d’informar SlGFITO amb l’antelació que es determine, sempre

superior a 10 dies, de la necessitat retirar els envasos, així com de qualsevol anomalia que puga arribar a

produir-se en l’emmagatzemament dels residus d'envasos.

SEGONA. SIGFITO assumeix els compromisos següents:

• Complir  en  tot  moment  la  normativa,  tant  nacional  com  autonòmica  o  local  que  l’afecte  i

especialment  les  exigències  establides  en  la  Reial  Decret  C  1416/2001,  sobre  envasos  de  productes

fitosanitaris i en la Llei 11/1997 i en el seu Reglament de desplegament, així com en la normativa de residus.

Segons la resolució d’autorització SIGFITO adquireix la condició de posseïdor de residus en el moment en

què li entreguen residus d’envasos de productes fitosanitaris dels punts d’entrega, moment a partir del qual

s’aplicarà la normativa de residus perillosos.

• Designar  a  “L’AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA”  com  a  establiment

col·laborador per a la recollida de residus d’envasos fitosanitaris, facilitant-li els elements distintius com a tal

i  establint  els  mitjans  de  publicitat  necessaris  per  a  comunicar  al  consumidor  final  la  participació  de

“L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” en el sistema de recollida. En la comunicació al

consumidor final es difondrà el missatge de la tripla rentada dels envasos, que millora l'aprofitament del

producte i minimitza l'impacte dels residus sobre el medi ambient.

• Realitzar  una  visita  d’assessorament  darrere  de  la  firma  del  Conveni  de  col·laboració.  La

participació activa de “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” no serà efectiva fins a que es

complisquen els requisits físics, i si és el cas administratius, indicats per l'administració autonòmica.

• Facilitar a “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” els materials i contenidors

necessaris  per  al  correcte  emmagatzemament  dels  residus  d’envasos  fitosanitaris.  En  este  sentit,  si  la

quantitat  d'envasos arreplegats  ho justifica,  podrà acordar-se la  substitució del  mitjà  de condicionament

inicialment designat per un de major capacitat.

• Responsabilitzar-se de la  retirada dels  residus d’envasos fitosanitaris  de les  instal·lacions de

“L’AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA”  i  del  seu  va  enviar  a  les  instal·lacions  de

reutilització, reciclatge o valoració, per al que encomanarà tals labors a transportistes/gestors de residus

perillosos autoritzats a este efecte.

La retirada dels residus d’envasos es realitzarà, a demanda de “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE

LA VALLDIGNA” segons el model de comunicació que SlGFITO li indique, de tal forma que s’eviten

acumulacions d'emmagatzemament excessives i, en tot cas, amb una periodicitat màxima de sis mesos des de

l'inici de la recollida, d’acord amb els criteris comunament acordats entre SIGFITO i “L’AJUNTAMENT

DE SIMAT DE LA VALLDIGNA”.

Si, transcorreguts 6 mesos des de l'inici de l’acopi, no s’haguera arreplegat una quantitat de residus

d’envasos suficient per a procedir a la seua arreplega, SIGFITO adoptarà les mesures necessàries perquè els

residus siguen retirats i podrà procedir a la substitució del mitjà de condicionament inicialment utilitzat per

un altre de menor capacitat. No obstant això, si finalment no fora possible aplicar els mecanismes previstos

en este conveni de col·laboració per a l'entrega i recollida dels residus d’envasos de productes fitosanitaris,

en condicions adequades des del punt de vista econòmic, social i ambiental, es procedirà a l'extinció del

present conveni, de comú acord i sense que siga exigible cap tipus de responsabilitat a qualsevol de les parts.

• Garantir  que  la  recollida  dels  residus  d’envasos  es  realitzarà  ordinàriament  en  un  termini

comprés  entre  deu dies  i  tres  setmanes  des  de  la  sol·licitud de “L’AJUNTAMENT DE SIMA DE LA

VALLDIGNA”, acordant-se amb “L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA” el moment de la

recollida dins de l’esmenta’t  període.

TERCERA: Ambdós parts es comprometen a respectar la confidencialitat sobre les dades  derivats

de la informació que mútuament es faciliten.

Així mateix, ambdós parts acorden que per tractar-se d’un acord voluntari, “L’AJUNTAMENT DE

SIMAT DE LA VALLDIGNA” no percebrà contraprestació econòmica alguna de SIGFITO, ni monetària ni

en espècie, excepte els compromisos establerts en el present conveni.
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QUARTA: Este  conveni  de  col·laboració  té  una  duració  indefinida  i  romandrà  vigent,  excepte

incompliment  de  qualsevol  de  les  parts,  mentres  SlGFITO mantinga  l'autorització  com SIG  de  residus

d’envasos i envasos usats de productes fitosanitaris a la Comunitat Autònoma Valenciana si bé podrà ser

rescindit prèvia denúncia de qualsevol de les parts, manifestada amb una antelació mínima de tres mesos.

I en prova de conformitat, ambdós parts subscriuen el present document per duplicat i a un sol efecte,

en el lloc i la data indicats en l’encapçalament.

PER SIGFITO PER  L’AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE

LA VALLDIGNA

Rocío Pastor Matut Joan Serra i Folguerà


