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AJUNTAMENT DE
ROSES
Anunci
...
Exp. 4737/01
Medi Ambient
El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 27 de
maig de 2002 ha aprovat definitivament l’Ordenança municipal
de residus i neteja urbana de Roses, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació.
D’acord amb allò previst als articles 70.2 i 65.2 de la Llei de
bases del règim local i 196 del Reial decret 2568/1986, aquesta
ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS I NETEJA
URBANA DE ROSES
PREÀMBUL.
La generació i gestió dels residus és una de les principals
preocupacions de la societat d’enguany. Els Ajuntaments, tenen
l’obligació de prestar el servei de recollida d’escombraries al seu
municipi i mantenir les condicions de salubritat i higiene pública
en tot el seu territori i d’altra banda la normativa sectorial,
imposa condicions per a la segregació i correcta disposició de
diferents fraccions de residus.
La present ordenança pretén regular tots els aspectes que fan
referència a l’àmbit dels residus municipals i la neteja de la via
pública i dels espais públics, i està inspirada en els principis de
prevenció en la generació de residus, la valorització de les diferents fraccions, preferentment encarades a les diferents formes
de reciclatge i procedir al correcte tractament i disposició de les
fraccions de rebuig.
Els capítols i els articles es distribueixen concretant els
aspectes següents:
Defineix l’àmbit normatiu a què resta sotmesa l’ordenança i
els objectius que pretén fomentar.
Classifica les diferents recollides de residus que s’establiran
a la població, les obligacions de l’Ajuntament i les obligacions
dels usuaris quan a horaris i dies de recollida, lliurament de residus,…
Quan a la neteja de la via pública o elements que llinden
amb la via pública (solars, façanes), s’estableix la prioritat de
prevenir l’embrutiment i de tenir un estat òptim de netedat i
higiene.
Regula els procediments de prestació dels serveis de càrrega,
magatzem i transport de les runes.
Estableix les condicions d’ús i neteja de les platges.
Especifica el procediment sancionador d’acord amb la tipificació de les infraccions.
ÀMBIT NORMATIU.
La recollida de residus municipals està contemplada com a
servei de prestació mínima per a tots els municipis, segons la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (Llei 8/87 de 15
d’octubre).
El marc normatiu sectorial a Catalunya el regula la Llei 6/93
reguladora dels residus de la qual es desprèn diferent normativa
més específica, quan a residus industrials, residus sanitaris, gestió de runes,… que també s’ha tingut en compte, quan ha calgut,
en la redacció de la present ordenança.
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També es tindrà en compte allò establert en la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració
ambiental, i les seves posteriors modificacions, la Llei 1/1999,
de 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i la Llei 13/2001, de 13 de juliol, de
modificació de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’Administració ambiental.
Finalment, també es vincula amb la present Ordenança la
Llei 17/2000, de 17 de desembre, d’equipaments comercials.
Es tindran en compte els criteris establerts en el nou Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya 2001-2006,
així com els successius documents de planificació posteriors en
temàtica de residus en l’àmbit municipal.
CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte.
Aquesta Ordenança té per objecte:
a) Regular els drets i deures dels ciutadans i l’administració
envers la gestió dels residus i la neteja de la via pública.
b) Establir les condicions de lliurament i tractament dels
diferents tipus de residus, les recollides sectorials i altres.
c) Fomentar la minimització de la producció dels residus i
promoure la recollida selectiva i integral i el seu trasllat a les
instal·lacions de tractament més adients, a la institució pública,
l’empresa privada i els particulars.
d) Impedir l’abandonament, l’abocament i en general, tota
disposició incontrolada dels residus urbans.
Article 2. Classificació dels residus municipals inclosos a la
regulació de la present Ordenança.
Atenent a la seva gestió es consideren tres grans grups de
residus municipals:
a) Residus municipals ordinaris: Són els produïts per l’activitat domèstica, els residus dels comerços, oficines, serveis i
altres generadors singulars, assimilables als municipals, així com
els procedents de la neteja viaria i dels espais verds.
b) Residus voluminosos: Són els que no poden ser evacuats
pels mitjans convencionals de recollida per causa de la seva
envergadura, com grans electrodomèstics, mobles, matalassos,
somiers, portes i altres. Els sistemes habituals de recollida és el
porta a porta o a les deixalleries.
c) Residus municipals especials: Són els que tenen el mateix
origen que els ordinaris, però que a causa de la seva composició
han de ser gestionats de manera diferenciada, perquè poden comportar un risc per al medi ambient i la salut de les persones, com
ara pintures, dissolvents, llums fluorescents, piles usades, frigorífics amb CFC’s, olis usats, bateries de cotxe, runa, enderrocs i
residus de la construcció que continguin fibrociment, i qualsevol
altre residu qualificat en el Catàleg de Residus de Catalunya.
Article 3. Tipologia dels residus.
A fi de definir les diferents formes per a la seva gestió, els
residus municipals es divideixen en les fraccions següents:
a) Matèria orgànica: Comprèn els residus orgànics propis de
la llar que es produeixen principalment en els cuines en la manipulació, preparació del menjar, i també els residus provinents de
generadors singulars, com ara restaurants, hotels, comerços
d’aliments, grans superfícies comercials. Entre d’altres
s’inclouen: restes de carn i peix, closques de fruita seca, closques d’ous i marisc, excrements d’animals domèstics, restes de
fruita i verdura, llumins, marro de cafè, restes d’infusions, mocadors i tovallons de paper brut, ossos, pa sec, serradures i escuradents, taps de suro,... Són residus que poden ser valoritzats.
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b) Paper i cartró: Comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons,
paper escrit, paper d’ordinador, paper de cuina i tota mena
d’envasos i embolcalls d’aquest material. Són residus que poden
ser valoritzats.
c) Vidre. Inclou els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats
per a les ampolles d’aigua mineral, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, així com el vidre pla. Són residus que poden ser
valoritzats. No s’inclouen els vidres armats i miralls que en ser
considerats com a voluminosos, aniran a abocador.
d) Plàstics: Inclou tota mena d’envasos i altres productes
fabricats amb material plàstic en les seves diferents composicions: Polietilè de baixa densitat, Polietilè d’alta densitat
(PEAD= pots i ampolles de productes de neteja, cosmètics, llet,
begudes i olis domèstics), polipropilè (PP), poliestirè (PS), policlorur de vinil (PVC= pots i ampolles de begudes, olis comestibles i cosmètics), Polietilè tereftalat (PET= ampolles transparents d’una sola peça de begudes i aliments), poliuretà (PU) i
Plàstics film (PF= bosses i plàstics film d’envasos). Són residus
que poden ser valoritzats.
e) Metalls. Inclou tota mena d’elements, productes, envasos,
aerosols, llaunes o elements de ferro, coure, plom, llautó, alumini, acer o de qualsevol altre metall o aleació de metalls. Són
residus que poden ser valoritzats.
f) Tèxtils: Inclou roba, draps, restes de tapisseria, però també
calçat i roba de vestir de pell. Són residus que poden ser valoritzats.
g) Runa: Enderrocs i altres residus de la construcció i la
demolició d’edificis la gestió dels quals és de competència municipal, d’acord amb la legislació sectorial. Són residus que poden
ser valoritzats. Han d’ésser portats preferentment a un abocador
controlat de terres i runes, encara que els derivats de petites
obres domèstiques, també poden ser rebuts a la Deixalleria atenent al que determini el seu reglament d’explotació.
h) Residus sanitaris (grups I i II). Aquests residus es gestionaran d’acord amb la legislació sectorial que els reguli. Dins del
grup I trobem: material d’oficina, bars, menjadors i jardineria,
mentre que en el grup II s’inclouen: materials de cures, guixos,
robes i materials tacats amb sang.
i) Materials compostos: de dues o més fraccions, sempre que
no siguin valoritzables de forma independent.
j) Olis vegetals: olis i greixos procedents de les operacions
de cuina. Són residus que poden ser valoritzats.
k) Residus municipals especials: Residus que necessiten un
tractament previ abans de la seva eliminació final, són tòxics i
perillosos.
l) Rebuig: Materials no inclosos en cap de les fraccions residuals anteriors i que formin part d’algun d’ells, no són valoritzables. Aquí s’inclouen: articles de pell, cendra i burilles, compreses, tampons i bolquers, embolcalls de composició mixta,
gases, tiretes i esparadraps, llapis, gomes i cintes adhesives,
paper d’alumini, paper d’embolicar peix i carn, paper encerat,
pols d’escombrar, restes de ceràmica, terra dels gats, tovalloletes infantils, xapes,...
m) Esporga i jardineria: restes orgàniques derivades del manteniment de les àrees enjardinades públiques i privades. Són residus que poden ser valoritzats.
n) Voluminosos: malgrat no són residus valoritzables degut
a la seva composició mixta en la majoria dels casos, els que estiguessin en millor estat poden ser restaurats i per tant serien reutilitzables.
o) Residus de nova generació: inclouen els també anomenats
residus electrònics com ara hardware (pantalles, processadors,
impresores,...) i telèfons mòbils. Alguns dels seus components
són residus especials (bateries, tòners, cartutxos de tinta,...) amb
la qual cosa tindran un tractament específic. En general no són
valoritzables, amb l’excepció dels cartutxos de tinta que se solen
reutilitzar
p) Aquest tipus de residu es portarà a la Deixalleria.
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Article 4. Residus exclosos del servei de recollida.
Queden exclosos del servei municipal de recollida els residus següents:
a) Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques,
tallers, magatzems i instal·lacions de tractament de residus.
b) Les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció central dels edificis.
c) Els residus sanitaris d’hospitals, clíniques, centres assistencials, laboratoris i establiments similars, inclosos en els Grups
III i IV del Decret 300/1997. En el grup III s’inclouen residus
infecciosos, sang i hemoderivats líquids, agulles i material punyent usat, vacunes vives i atenuades, cultius i reserves d’agents
infecciosos; mentre que en el grup IV hi són els medicaments
caducats, substàncies químiques i residus radioactius.
d) Els animals morts d’un pes superior a 20 kg.
e) Els productes procedents del decomís.
f) Les deixalles i fems produïts en escorxadors, granges,
laboratoris, o altres establiments similars, públics o privats.
g) Qualsevol material residual que, en funció del seu contingut o presència es pugui qualificar de tòxic o perillós (residus
radioactius, residus explosius,…), amb excepció dels residus
municipals especials en petites quantitats.
h) Qualsevol residu que sigui caracteritzat com a industrial i
que pugui comportar problemes quant al volum o la composició
al sistema de recollida d’escombraries ordinari.
i) Els residus que provenen de les EDAR’s, ja siguin els
fangs de depuradora, o bé els sòlids flotants que han estat en
contacte amb les aigües residuals.
CAPÍTOL II - RECOLLIDA GENERAL DE RESIDUS.
Article 5.
Segons la classe de residus, i també en funció de les característiques urbanístiques dels diferents barris i zones de la població, el servei municipal de recollida de residus seguirà una/ de
les modalitats següents:
1. Recollida de rebuig
2. Recollida selectiva
Article 5.1. Recollida de rebuig
5.1.a. Prestacions de l’Ajuntament
La recollida de residus ordinaris comprendrà la fracció de
residus considerats de rebuig que es realitzarà a través de contenidors adequats en tot el terme municipal, excepte en els indrets
o zones que per les seves característiques especials aconsellin un
altre tipus de recollida, d'acord amb les determinacions dels serveis municipals.
El servei de recollida ordinària de residus es prestarà en els
dies i horaris fixats per l’Ajuntament. Aquestes dades quedaran
assenyalades en tots els contenidors.
El planejament urbanístic municipal, nou o reurbanitzat, preveurà en el desenvolupament de les seves funcions les reserves
d’espai necessàries per a la ubicació de contenidors al carrer.
5.1.b. Obligacions dels usuaris
Els usuaris domèstics estan obligats a dipositar els residus a
l'interior dels contenidors específics en bosses lligades i estanques (mai en paquets, capses i d’altres embocalls similars), i en
bé de la higiene pública, a partir de les 19,00 hores i fins a les
22 hores durant tot l’any, horari que es farà extensible durant la
temporada alta des de les 11 del matí fins les 14 hores del migdia. Queda prohibit dipositar-les una vegada prestat el servei de
recollida i els dies que no n'hi hagi.
Es prohibeix el lliurament de tot tipus de residus fora dels
contenidors.
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No es podrà abocar cap tipus de residu fora de les àrees
d’aportació establertes.
Els usuaris restaran obligats a tancar completament els contenidors una vegada abocades les escombraries.
Si com a conseqüència d'una deficient presentació i dipòsit
dels residus es produeix un embrutiment de la via pública o deteriorament del contenidor, l'usuari causant en serà responsable i
serà instat a la reposició de la mateixa sense perjudici de les sancions o imposicions que es puguin desprendre.
Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.
Els establiments comercials, hotels, càmpings, restaurants o
similars que necessitin contenidors per a la seva activitat, hauran
de fer-se càrrec de l’adquisició dels contenidors necessaris per a
l’adient prestació del servei, i seran responsables de mantenir-los
en les condicions òptimes de salubritat i higiene, així com del
seu estat físic. Hauran de deixar-los en les condicions i horaris
de recollida que es pactin prèviament amb el Servei, en un espai
que serà indicat pels serveis de recollida, per al correcte procediment de recollida municipal. Quedarà prohibit privatitzar els
contenidors públics, o omplir contenidors que no siguin els propis.
Els locals comercials, càmpings, hotels, restaurants i establiments d’ús col·lectiu, han de disposar d’un espai tancat de
dimensions adequades per a l’emmagatzematge dels residus que
produeixen fins que puguin dipositar-lo en les condicions establertes pel servei d’escombraries (característiques i horaris).
Els edificis plurifamiliars nous, de més de 20 apartaments,
hauran de reservar l’espai necessari pels contenidors; aquest, es
considerarà com de cessió per a l’ús públic. Per tant, es buscarà
una situació òptima per a l’accés des de la via pública.
Aquests espais s’han de mantenir en les condicions d’higiene
i netedat exigides per normativa i l’acumulació de deixalles s’ha
d’efectuar mitjançant l’ús de contenidors tancats estancs.
5.1.c. Característiques dels diferents tipus de contenidors
Ample
Volum (I) (mm)

Fons
(mm)

Alt
(mm)

Pes
(Kg)

Rodes
(mm)

90 l
120 l
240 l
360 l
660 l
770 l
1000 l
1100 l

480
480
655
655
770
770
1150
1150

855
970
1080
1095
1160
1310
1310
1465

10
10,75
15,5
22,5
43
46
54
66

200
200
200
200
160/200
160/200
200
200

480
480
585
625
1370
1370
1370
1370

Cos: Moldejat per injecció de polietilé d’alta densitat, resistents a xocs, rajos ultraviolats i variacions de temperatura. Els
colors incorporats al propi material.
Article 5.2. Recollida selectiva
Les condicions que regeixen les diferents recollides sectorials que a continuació s’exposen tenen caràcter de compliment
obligatori per als particulars i per als establiments comercials o
similars que es citin.
La titularitat dels residus un cop dipositats i lliurats al sistema de recollida és de l’Ajuntament i per tant, queda prohibit
l’aprofitament per part de particulars o empreses que no estiguin
autoritzats expressament per l’Ajuntament a realitzar-ne la seva
manipulació o aprofitament.
L’Ajuntament portarà les fraccions de materials valoritzables
a través de gestors autoritzats per tal de facilitar-ne el seu aprofitament com a subproductes i fomentar-ne el seu reciclatge i/o
reutilització.

5.2.a. Recollida de Matèria Orgànica
L’Ajuntament podrà establir el servei de recollida separada
de la matèria orgànica amb la finalitat de recuperar-la a les
corresponents plantes de compostatge.
La implantació de la recollida segregada de la matèria orgànica s’anirà implantant progressivament segons un pla de desenvolupament previst per l’Ajuntament, essent prioritari el desplegament del sistema en els anomenats grans productors
(restaurants, hotels, escoles, mercats, hospitals,…) i seguint una
implantació progressiva en els barris de la població.
La separació d’aquesta fracció s’haurà de fer d’acord amb
les especificacions que es concretin pel servei de recollida específic: la utilització de bosses estanques i si pot ser biodegradables, en els horaris i dies prefixats i dins dels contenidors diferenciats, procurant de no barrejar-hi altres fraccions que puguin
alterar el procés de compostatge (metalls, plàstics, piles,…).
Els establiments comercials alimentaris, hotels, bars i restaurants que generin un volum de més de 70 l o un pes de 10 Kg,
de residus orgànics, han de disposar d’un espai tancat, amb
comunicació directa i immediata a la via pública, destinat al
dipòsit d’aquests residus. En tots els casos els contenidors exigits per a aquesta recollida han d’estar emmagatzemats a l’interior.
5.2.b. Recollida de paper-cartró
5.2.b.1. Veïns
La fracció de materials de paper i cartró susceptibles de ser
separats mitjançant la recollida selectiva, es farà mitjançant els
contenidors blaus situats a les àrees d’aportació del carrer.
El paper i cartró haurà de ser plegat i condicionat per
l’usuari per ocupar el mínim espai dins dels contenidors i en cap
cas es podrà deixar fora d’aquest.
Es prohibeix dipositar en els contenidors de paper qualsevol
altre tipus de residu.
Qualsevol material de paper-cartró total o parcialment del
qual s’hagi de desprendre l’usuari que per les seves mides o
quantitats no es puguin dipositar als contenidors del carrer, hauran de ser portats a la Deixalleria Municipal.
5.2.b.2. Grans productors
S’inclouen els locals comercials que produeixen grans quantitats de cartró, així com les agrupacions de petits locals en
zones comercials que es puguin caracteritzar com a productors
de paper-cartró. Hauran de recollir selectivament aquesta fracció, bé a través d’un gestor propi, bé a través del servei de recollida domiciliària municipal als grans productors. Quedarà prohibida la utilització dels contenidors o àrees d’aportació de
selectiva del carrer. Hauran de disposar també d’un espai suficient per a dipositar temporalment el material abans de lliurar-lo
al gestor. S’aconsella el proveïment d’una premsa particular per
a l’optimització de l’espai i de la seva gestió.
5.2.c. Recollida de vidre
5.2.c.1. Veïns
Els envasos de vidre objecte de la recollida hauran de ser
dipositats en els contenidors de color verd clar que estan a les
àrees d’aportació i adequadament senyalitzats.
És prohibit dipositar en els contenidors de vidre qualsevol
altre tipus de residu, així com tampoc qualsevol embolcall.
Qualsevol material de vidre del qual s’hagi de desprendre
l’usuari que per les seves mides o quantitats no es puguin dipositar als contenidors del carrer, hauran de ser portats a la Deixalleria Municipal.
5.2.c.2. Grans productors
Els locals comercials o similars que es puguin caracteritzar
com a grans productors de vidre (bars i restaurants, pubs i dis-
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coteques, hotels i càmpings), hauran de recollir selectivament
aquesta fracció, bé a través d’un gestor propi, bé a través del servei de recollida domiciliària als grans productors. Quedarà terminantment prohibida la utilització dels contenidors de selectiva
del carrer. Hauran de disposar també d’un espai suficient per a
dipositar temporalment el material abans de lliurar-lo al gestor.
5.2.d. Recollida d’envasos
Els envasos de plàstic i metall objecte de la recollida hauran
de ser dipositats en els contenidors de color groc que estan a les
àrees d’aportació i adequadament senyalitzats.
És prohibit dipositar en els contenidors d’envasos qualsevol
altre tipus de residu.
Qualsevol envàs de plàstic i metall, total o parcialment, del
qual s’hagi de desprendre l’usuari que per les seves mides o
quantitats no es puguin dipositar als contenidors del carrer, hauran de ser portats a la Deixalleria Municipal.
Els locals comercials o similars que es puguin caracteritzar
com a grans productors d’envasos, hauran de recollir selectivament aquesta fracció a través d’un gestor propi. Hauran de disposar també d’un espai de magatzem suficient per a dipositar
temporalment el material abans de lliurar-lo al gestor.
Article 5.3. Recollida de voluminosos
La recollida de voluminosos es farà seguint el sistema establert pels serveis de recollida, a través d’una trucada telefònica,
complint les condicions de lliurament i els dies i horaris de recollida preestablerts, o bé es podran portar directament a la Deixalleria municipal.
No es podran deixar a la via pública, objectes voluminosos
que impedeixin el bon trànsit de vehicles i vianants, afectin
l’estètica del poble de Roses o entramin algun perill per la salut
de les persones o el medi ambient, tampoc deixar-los fora dels
dies i horaris de recollida.
En cap cas es recolliran voluminosos que provinguin d’activitats comercials o industrials, o d’origen particular però que per
excés de capacitat no es pugui fer càrrec el servei municipal.
Altrament si que es podrà realitzar amb l’abonament previ del
cost del transport i tractament als serveis municipals o amb la
contractació d’un gestor autoritzat.
Article 5.4. Recollida d’esporga i jardineria
La gestió de les restes d’esporga i vegetals anirà adreçada als
residus provinents de jardins de particulars, ja siguin de la zona
perifèrica del casc urbà (urbanitzacions), ja siguin dins del casc
urbà (hotels, minigolfs, vivendes particulars o edificis plurifamiliars).
En el cas que l’esporga hagi estat efectuada per una empresa
de jardineria, aquesta haurà de fer-se càrrec del tractament i
l’eliminació, essent prioritari el destí per a l’elaboració de compost; en un altre cas, hauran de portar el residu directament a
l’abocador controlat de terres i runes on serà triturat.
S’estableixen tres categories en la producció d’aquest tipus
de residu: els que produeixen restes en petites quantitats (gespes
i plantes de petites dimensions) que podran abocar-les al contenidor del carrer sempre i quan el seu volum no excedeixi al
d’una bossa d’escombraries; els que produeixin fins a 3 m3 estaran obligats a gestionar el residu, bé portant-lo a l’abocador controlat de runes o a la deixalleria, bé a través del servei de recollida de jardineria prèvia trucada, sempre i quan justifiquin que
no disposen de mitjans per a gestionar-lo ells mateixos; finalment, els productors de més de 3 m3 que no se’l puguin gestionar per si mateix, hauran de fer-se càrrec de les despeses de la
seva gestió.
En els dos últims supòsits anteriors, els productors hauran de
tenir un o varis contenidors o sacs de teixit lo suficientment
grans per a encabir les restes produïdes; en aquest cas s’haurà de

B. O. P. de Girona núm. 116 - 17 de juny de 2002
complir les mateixes obligacions que en el cas de contenidors
per a la gestió de runes. L’usuari del servei de recollida haurà de
facilitar el servei, tot col·locant les restes en l’interior dels sacs
sense obstaculitzar la via pública.
Els productors de restes d’esporga i jardineria hauran de respectar els horaris i dies del servei de recollida, quedant prohibida
l’exposició al carrer del residu fora del calendari establert.
Les restes de jardineria produïdes en l’àmbit municipal derivades del manteniment de les zones verdes i arbrat municipal
seran portades directament a l’abocador controlat de runes on
seran triturades i escampades.
Queda prohibit l’abocament de qualsevol residu que no sigui
vegetal en els contenidors que s’hagin habilitat per aquesta finalitat.
El material dipositat als llocs de recollida haurà d’adaptar-se
als següents requisits:
a) Les palmeres i margallons es dipositaran tallats en rodanxes de 40 cm com a màxim.
b) Les branques es dipositaran amb una llargada màxima
d’un metre i 20 cm de diàmetre.
c) Els arbres, troncs i soques amb unes dimensions més
grans de 40x40 cm es portaran directament a l’abocador de RSU
de Pedret i Marzà.
Article 6. Recollida selectiva de residus especials.
Independentment dels sistemes de recollida particulars, i dels
establiments comercials on s’hagin adquirit, els veïns podran
dipositar els residus especials a les instal·lacions habilitades per
l’empresa de recollida, això és la deixalleria municipal o bé
l’oficina municipal de residus.
Els establiments que col·laborin amb l’acceptació dels residus especials dels veïns seran integrats, per l’Ajuntament, en la
Xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient.
Qualsevol activitat en l’àmbit municipal que generi residus
de tipus especial està obligat a proporcionar-ne la correcta gestió a través de gestors autoritzats.
L’Ajuntament es reserva la facultat d’establir noves recollides selectives de residus especials que per raons d’interès general siguin necessàries, tot buscant la participació dels sectors
implicats.
6.1. Els establiments que venen piles estan obligats a acceptar-ne el retorn un cop esgotades, amb independència dels llocs
on han estat comprades. L’Ajuntament cedirà als establiments
comercials que venen piles, així com aquells que ho sol·licitin,
un contenidor per a la seva recollida selectiva. Aquests establiments han de posar a disposició del públic aquest contenidor i
encarregar-se del seu manteniment. Una vegada plens, els contenidors seran recollits pel servei corresponent, prèvia comunicació.
6.2. Les farmàcies i els centres mèdics públics estan obligats
a acceptar el retorn dels medicaments no caducats i caducats,
respectivament, amb independència del lloc on han estat comprats. El manteniment de l’esmentat contenidor anirà a càrrec de
l’establiment. Els medicaments seran recollits per les dues organitzacions humanitàries que gestionen la seva recuperació o destrucció.
6.3. Els establiments que venen fluorescents, làmpades de
mercuri i bombetes estan obligats a acceptar el retorn dels fluorescents fosos amb independència del lloc on han estat comprats.
L’Ajuntament cedirà als establiments comercials que venen fluorescents un contenidor per a la seva recollida selectiva. Aquests
establiments han de posar a disposició del públic aquests contenidors i encarregar-se del seu manteniment. Els contenidors
seran recollits pel gestor autoritzat.
6.4. Els usuaris que es vulguin desprendre de frigorífics o
altres aparells que continguin CFC’s bé poden optar per la recollida de voluminosos al carrer, prèvia trucada, bé poden portar-
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los a la Deixalleria. Si canvien un electrodomèstic vell per un de
nou, el comerç està obligat a quedar-se el vell i seguir la via de
recuperació o d’eliminació a través de gestors autoritzats.
6.5. La recollida d’olis vegetals i minerals d’origen domèstic es farà a través del servei de Deixalleria i de l’Oficina Municipal de Residus. Els productors d’oli vegetal provinent d’activitats comercials (restaurants, bars,…) estan obligats a fer-ne la
recollida segregada a través de gestors autoritzats. Queda prohibit l’abocament d’aquest residu a la xarxa de sanejament.
6.6. Pneumàtics. Els veïns que disposin d’una quantitat de
pneumàtics inferiors a 4 unitats podran aportar-los a la Deixalleria gratuïtament. Els establiments productors com ara tallers
mecànics i punts de venda de pneumàtics, se’n desfaran a través
d’un gestor autoritzat, o bé hauran de traslladar-los a l’àrea
d’aportació de l’abocador controlat de runes, on se li entregarà
un albarà que servirà posteriorment per que el gestor li pugui
emetre factura de la seva gestió.
6.7. Residus de noves tecnologies. Els establiments que
venen components dels residus de noves tecnologies (ordinadors,
mòbils,...), estan obligats a acceptar-los, amb independència del
lloc on s’hagin comprat. El propietari de l’establiment es desfarà
de les bateries de mòbils, tòners i cartutxos de tinta a través del
seu proveïdor. Els veïns tindran l’opció de deixar-los a la Deixalleria o a l’Oficina Municipal de Residus.
6.8. Vehicles fora d’ús. Els vehicles que romanguin en
terrenys abandonats de domini i ús públic amb signes externs
d’abandó per part dels seus propietaris seran retirats de la via
pública i dipositats en el dipòsit municipal, una vegada finalitzat
el període de temps reglamentari per poder fer efectiva la seva
retirada.
Un cop retirat el vehicle, es procedirà a requerir-ne el propietari per tal que es faci càrrec de les despeses. Si transcorregut
un mes, després de la recepció del requeriment, no respon, el
vehicle abandonat passarà a tenir la consideració de residu i es
donarà de baixa del Registre d’Automòbils i es destinarà al seu
desballestament, que anirà a càrrec d’empreses que tinguin
implantat un sistema de gestió autoritzat per al desballestament
de vehicles fora d’ús.
L’Ajuntament repercutirà íntegrament les despeses dels tràmits administratius corresponents, així com del transport dels
vehicles fins al dipòsit municipal i del seu posterior transport al
gestor autoritzat.
6.9. Recollida d’animals morts. Es poden dipositar els animals morts de menys de 20kg als contenidors de rebuig que hi
haurà als carrers.
Si l’animal és d’un pes superior, s’haurà de contractar un
servei privat que garanteixi que aquests animals seran tractats
segons els criteris marcats al respecte per la Generalitat de Catalunya.
CAPÍTOL III – RESIDUS D’ORIGEN INDUSTRIAL.
Article 7. Definició.
S’entén com a residu industrial qualsevol material sòlid o
líquid resultant d’un procés de fabricació, de transformació,
d’utilització, de consum o de neteja susceptible de valorització.
Quedarà aquí recollits els residus generats per l’EDAR: fangs de
depuradora i elements surants que hagin estat en contacte amb
les aigües residuals I com a residu industrial especial qualsevol
residu industrial o comercial que, per les seves característiques
tòxiques o perilloses o per causa del seu grau de concentració,
requereix un tractament específic i un control periòdic dels seus
efectes nocius potencials.
Article 8. Regulació.
Totes les activitats industrials que produeixen residus espe-
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cials estan obligades a garantir la gestió dels mateixos a través
de gestors autoritzats.
Amb caràcter excepcional i només en els casos que específicament consideri l’Administració municipal, la recollida i el
transport dels residus industrials especials podrà ser duta a terme
pels propis serveis municipals ja sigui directament o per mitjà
de formes de gestió indirecta.
En qualsevol cas, el servei municipal de recollida i transport
de residus industrials i residus especials no és un servei municipal de prestació obligatòria.
L’Ajuntament pot exigir que per a la prestació del servei
municipal del transport de residus industrials i especial, els productors i posseïdors facin un tractament previ adequat.
Article 9. Recollida i transport.
La recollida i transport de residus industrials i especials duta
a terme per particulars està subjecta a prèvia llicència municipal.
Els particulars que recullin i transportin residus industrials i
especials estan obligats a facilitar a l’Ajuntament la relació i les
característiques dels vehicles afectats per aquestes activitats.
Els elements de càrrega, recollida i transport de residus
industrials i especials han de complir totes les condicions i
requeriments que la legislació vigent requereixi per al transport
i circulació d’aquesta classe de residus.
Per obtenir la llicència municipal, els transportistes de residus industrials i especials han d’acreditar la seva inscripció en el
Registre de Gestors de Residus de Catalunya.
CAPÍTOL IV - PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RESIDUS.
Article 10. Objectius.
L’Ajuntament promourà la prevenció i reducció en la generació de residus en aquelles activitats que desenvolupa la pròpia
administració municipal així com en aquelles que hi participi
amb els seus recursos propis.
L’Ajuntament podrà establir programes de col·laboració dels
diferents sectors de l’activitat econòmica destinats al foment de
la reducció de residus i la recollida selectiva. Els titulars de les
activitats que participin en aquests programes podran gaudir dels
beneficis que suposin les subvencions, ajuts econòmics, premis
i altres.
L’Ajuntament també promourà l’ús de materials reciclats i
materials d’oficina menys agressius per al medi en els consums
i en les activitats públiques i privades, especialment en aquelles
que requereixin l’autorització municipal.
L'Ajuntament afavorirà i fomentarà les iniciatives privades o
públiques que permetin l'aprofitament dels residus i que, a judici
dels serveis municipals, tinguin possibilitats d'assolir resultats
positius per al municipi.
L'Ajuntament, en exercici de les seves potestats, i un cop
escoltats els interessats, podrà establir el règim especial de beneficis fiscals, destinats a possibilitar campanyes de recollida
selectiva de les deixalles.
CAPÍTOL V - ACTES PÚBLICS I FESTIUS I DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA
Article 11
Les activitats que prevegin actes públics i festius estaran
subjectes a realitzar recollida selectiva de les diferents fraccions
valoritzables i per tant a ubicar contenidors adients per a poder
realitzar-la.
Per tal de fomentar la minimització de residus, caldrà organitzar aquests actes fent servir gots i/o elements de vaixella reutilitzables. En cas que, per normes de seguretat o higiene no es
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pugui fer servir aquest tipus de servei, s’hauran de fer servir vaixelles i gots reciclats i reciclables i/o compostables.
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mateix, els esmentats titulars i els que disposin de terrasses a la
via pública, tindran l’obligació de mantenir net i per tant escombrar, el tram de via pública que correspongui, totes les vegades
que calgui.

CAPÍTOL VI – NETEJA URBANA.
Article 12. Obligacions dels usuaris.
Tots els usuaris de la via pública de la població estan obligats a evitar el seu embrutiment i de la mateixa manera estan
obligats a denunciar a l’autoritat municipal les infraccions referents a la neteja pública de les quals en tingui coneixement.
Correspon als particulars la neteja dels solars, terrenys, urbanitzacions d’iniciativa privada i instal·lacions particulars, les
galeries comercials i similars. L’Ajuntament exerceix el control
i inspecció d’aquesta neteja i pot obligar a realitzar-la.
Els titulars d’establiments de venda de productes amb
embolcall, de consum o ús immediat o també els establiments de
begudes, quioscos, caixers automàtics, gelats, caramels i derivats, encara que disposin d’autoritzacions temporals, estaran
obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats en un lloc
visible a la sortida dels seus locals o instal·lacions. Aquestes
papereres hauran de ser compartimentades en tres recipients, de
manera que es garanteixi la separació de les fraccions de vidre,
paper i envasos per després dipositar-les a les àrees de vorera al
carrer adient.
En la instal·lació de màquines expenedores permanents o
temporals, els responsables també estan obligats a posar una
paperera per recollir el producte de venda i garantir que el destí
dels residus és el reciclatge o la recuperació. Com a opció prioritària s’instal·laran màquines de vending que acceptin el retorn
dels envasos.
Tanmateix, els esmentats titulars i els que disposin de terrasses a la via pública, tindran l’obligació de mantenir net i, per
tant d’escombrar i fregar, si cal, el tram de la via pública que
correspongui, tantes vegades com calgui.
Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables de l’embrutiment de la via pública com a conseqüència de
la seva celebració. L’Ajuntament els podrà exigir la constitució
d’una fiança per a garantir, que, en acabat l’acte, deixaran la via
pública en bones condicions.
Els titulars d’establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega directament relacionades amb la
seva activitat, estan obligats a realitzar, la neteja complementària de la via pública a fi de mantenir la via pública en perfectes
condicions.
Article 13. Obligacions dels establiments comercials i altres
activitats.
Totes les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la
via pública, qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupen i
sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas
siguin procedents, exigeixen dels seus titulars l’obligació
d’adoptar les mesures adients per evitar l’embrutiment, així con
la de netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals que s’haguessin vist afectats, i a retirar els materials residuals resultants.
L’autoritat municipal podrà exigir, en tot moment, les
accions de neteja corresponents, a què fa referència el número 1
anterior.
Dels establiments comercials i activitats similars.
Els titulars d’establiments comercials en general i similars i
específicament els de venda de productes amb envoltori, alimenticis i anàlegs, de consum o ús immediat així com els establiments i quioscos de begudes, gelats, caramels, i derivats,
encara que disposin d’autoritzacions temporals, estaran obligats
a instal·lar papereres o recipients apropiats en lloc visible a la
sortida dels seus locals, junt a les respectives instal·lacions. Tan-

Article 14. Obligacions pel sector de la construcció.
Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres
en la via pública, hauran de procedir a la protecció d’aquesta
mitjançant la col·locació d’elements adients als voltants dels
enderrocs, terres, i altres materials sobrants de les obres, de tal
forma que s’impedeixi l’escampament i vessament d’aquests
materials fora de l’estricta zona afectada pels treballs.
En especial les superfícies immediates als treballs de cates,
canalitzacions i connexions realitzades a la via pública hauran de
mantenir-se sempre netes i exemptes de tota mena de materials
residuals. En tot cas, les terres extretes hauran de protegir-se
segons es determina en el número 1 anterior.
Quan es tracti d’edificis en construcció, l’obligació diària de
netejar la via pública, en tot l’àmbit material de l’obra., correspondrà al contractista de l’obra.
Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o
entrada a obres, magatzems, etc., de qualsevol vehicle susceptible de produir embrutiment de la via pública, el personal responsable de les esmentades operacions, i subsidiàriament els
titulars dels establiments i obres on s’hagin efectuat, i en últim
terme el propietari o el conductor del vehicle, procediran a la
neteja de la via pública i dels elements d’aquesta que s’haguessin embrutit, procedint igualment a retirar els materials vessats.
Les persones esmentades en el paràgraf anterior, i pel mateix
ordre, seran responsables de les infraccions a les disposicions
d’aquestes Ordenances i dels danys que poguessin produir-se.
Article 15. Pintades.
15.1. Es prohibeix tota mena de pintades, així com d'escriptures, raspadures i gravats en la via pública, tant si són fetes
sobre els seus elements estructurals, calçades, voreres i mobiliari
urbà, com sobre els murs i parets exteriors de les edificacions
del municipi.
15.2. Seran excepcions en relació al que disposa a l’apartat
anterior:
a) Les pintures murals de caràcter artístic realitzades sobre
les tanques dels solars pels propietaris o persones que aquest
autoritzi.
b) Les actuacions que al respecte es puguin autoritzar en
espais d'ús públic.
CAPÍTOL VII - TINENÇA D’ANIMALS.
Article 16
Dels danys o afeccions a persones i coses, i de qualsevol
acció d’embrutiment de la via pública produïda pels animals, en
són directament responsables els seus propietaris.
En absència del propietari, en serà responsable subsidiari la
persona que en el moment de produir-se l’acció d’embrutiment
manés l’animal.
Davant d’una acció d’embrutiment a la via pública produïda
per un animal, els agents municipals en tot moment estan facultats per exigir del propietari o responsable de l’animal la reparació immediata de l’afectació causada.
Com a mesura higiènica ineludible, les persones que condueixen gossos o altra classe d’animal per la via pública, estan
obligades a impedir que facin llurs deposicions en qualsevol de
les parts destinades al trànsit de vianants o espais prohibits
explícitament.
Per motius de salubritat pública, queda categòricament
prohibit que els animals realitzin llurs deposicions sobre les
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voreres, parterres, zones verdes, zones terreres i restants elements de la via pública destinats a pas, estança o joc dels ciutadans.
A la via pública, els animals hauran de fer llurs deposicions
als llocs habilitats per l’Ajuntament per a aquest fi (pipi-cans o
similars).
En tots els casos, qui mana l’animal està obligat a recollir i
retirar els excrements, àdhuc netejant la part de via pública que
hagués resultat afectada.
CAPÍTOL VIII - GESTIÓ DE RUNES.
Article 17
Queda terminantment prohibit l’abocament i/o abandonament de runes en cap indret que no sigui l’abocador controlat de
terres i runes.
Article 18. Obres i situació de contenidors d’obres al carrer.
Obligacions de l’usuari
La col·locació de contenidors per a obres està subjecte a
llicència municipal.
Els contenidors situats a l’interior acotat de la zona d’obres
no necessitaran llicència, però en tot el restant s’hauran d’ajustar a les disposicions de la present ordenança.
Les ordenances fiscals regularan el pagament de la taxa
corresponent a la col·locació dels contenidors a la via pública.
Els contenidors per a obres només podran ser utilitzats pels
titulars de la llicència corresponent.
Ningú que no hagi estat autoritzat pel titular de la llicència
podrà efectuar cap mena d’abocament als contenidors. Els
infractors seran sancionats.
Els contenidors per a obres podran ser de dos tipus: normals
i especials. Les condicions que hauran de complir els contenidors seran fixats pels serveis municipals corresponents.
Els contenidors per a obres estan obligats en tot moment a
presentar en el seu exterior, de manera perfectament visible, el
nom o la raó social i el telèfon del propietari o empresa responsable, i també, si és el cas, l’indicatiu municipal de pagament de
la taxa corresponent.
Article 19. Característiques dels contenidors.
Els contenidors per a obres hauran d’estar pintats amb colors
que destaquin la seva visibilitat, i al mateix temps, correctament
senyalitzats en hores nocturnes a fi d’evitar perills a vehicles i
vianants
Les operacions d’instal·lacions i retirada dels contenidors per
a obres s’haurà de realitzar de manera que no causin molèsties
als ciutadans.
Els contenidors s’hauran d’utilitzar o manipular de manera
que el seu contingut no caigui a la via pública.
En retirar el contenidor, el titular de la llicència d’obres
haurà de deixar en perfectes condicions de netedat, la superfície
de la via pública ocupada.
El titular de la llicència d’obres serà responsable dels danys
causats al paviment de la via pública i haurà de comunicar-los
immediatament als serveis municipals corresponents.
Article 20. Ubicació dels contenidors.
En la col·locació dels contenidors s’observaran les prescripcions següents:
Se situaran perfectament davant de l’obra a l’obra a la qual
serveixin o tan a prop seu com sigui possible.
S’hauran de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en els encreuaments, respectant
les distàncies establertes per la Llei sobre trànsit i circulació.
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Article 21. Prohibicions.
No podran situar-se als passos de vianants, ni als guals no a
les reserves d’estacionament o parada, excepte quan aquestes
reserves hagin estat sol·licitades per a la mateixa obra, i tampoc
en les zones de prohibició d’estacionament.
En cap cas podran ser col·locats totalment o parcialment
sobre les tapes d’accés als serveis públics, ni sobre les boques
d’incendis, o sobre els clots dels arbres, ni en general sobre cap
element urbanístic la utilització dels quals pugui ser dificultada
en circumstàncies normals o d’emergència.
Els responsables de la col·locació dels contenidors tindran
cura del seu trasllat en aquells carrers o l’aparcament de vehicles
es faci quinzenalment o mensualment.
CAPÍTOL IX – LLIURAMENT I ABOCAMENT DE
TERRES I RUNES.
Article 22
El lliurament de terres i runes, per part dels ciutadans, es
podrà fer de la manera següent:
- Directament als contenidors d’obres contractats a càrrec
seu, d’acord amb el que preveu la present ordenança.
- Directament a l’abocador controlat de terres i runes.
- Les terres i runes producte de petites obres domèstiques
podran ser acceptades a la Deixalleria.
Article 23
En tots els casos previstos en els apartats anteriors, el promotor de les obres serà directament responsable de l’embrutiment ocasionat a la via pública i estarà obligat a deixar net
l’espai urbà afectat.
Article 24
Es prohibeix explícitament dipositar als contenidors d’obres
residus que continguin materials inflamables, explosius, nocius
o perillosos, els susceptibles de putrefacció o de produir olors
desagradables i tota mena de materials residuals que puguin causar molèsties als veïns o als usuaris de la via pública.
Article 25
Queda prohibit dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol material residual similar als contenidors per a obres.
Tampoc es poden abocar runes en terrenys de domini públic
municipal que no hagin estat expressament autoritzats per
l’Ajuntament per aquesta finalitat (camins, cursos d’aigua,
espais protegits,...).
CAPÍTOL X – TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
ALTRES MATERIALS.
Article 26
El transport de runes i terres per les vies públiques s’haurà
de fer d’acord amb les disposicions fixades per l’autoritat municipal i sempre tenint en compte la legislació vigent sobre circulació i transport per carretera i la totalitat de disposicions municipals aplicables.
Els vehicles destinats a aquest transport reuniran les condicions adients per evitar el vessament del seu contingut.
En la càrrega dels vehicles s’adoptaran les mesures i precaucions necessàries per impedir l’embrutiment de la via pública.
Els materials transportats s’hauran de cobrir o de protegir de
manera que no desprenguin pols no es produeixin vessaments de
materials residuals.
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Article 27
Els transportistes de terres i runes queden obligats a procedir
a la neteja del tram de via pública que com a conseqüència del
transport s’embruti i a retirar les terres i runes abocades en llocs
no autoritzats.
Article 28
L’Ajuntament podrà procedir a la neteja de la via embrutada
i a la retirada dels materials abocats i els costos corresponents al
servei prestat seran imputats als responsables sens prejudici de
les sancions que corresponguin. La responsabilitat serà solidària
dels empresaris i promotors de les obres.
CAPÍTOL XI - ÚS I NETEJA DE LES PLATGES.
Article 29
Els usuaris de les platges hauran d’acomplir les següents
prescripcions:
a) No llençar deixalles a la sorra o a l’aigua.
b) Utilitzar les papereres i d’altres serveis públics quan sigui
necessari.
c) Queda prohibida la circulació o estada a les platges de
gossos i gats, i altres animals domèstics, durant tot l’any.
d) Queda prohibit l’abocament de residus als contenidors
ubicats en qualsevol cala o platja del municipi per part dels
creuers i altres embarcacions que les visiten. Tots els residus
generats durant la seva estada seran carregats a les embarcacions
i gestionats convenientment.
e) Queda prohibit l’abocament al mar, la platja, o a d’altres
llocs, de tota mena de residus, d’aigües residuals i de qualsevol
producte que pugui incidir contra la salubritat de les platges i/o
contra el medi ambient. Els serveis municipals corresponents
vigilaran el compliment d’aquest precepte i emetran, si és el
cas, els informes pertinents.
f) Els usuaris de les platges estaran obligats a la reposició de
la sorra en cas d’importants desplaçaments degut al disseny
d’escultures i excavacions manuals.
g) Els establiments comercials i altres instal·lacions incloses
al Pla d’Usos Municipals d’Aprovació Anual, han de complir
estrictament les condicions que hi constin, especialment pel que
fa als RSU, a les aigües residuals i a l’inspecció de les platges
h) Els serveis municipals corresponents tindran especial cura
de la qualitat de l’aigua i de la sorra de les platges, realitzant les
adients inspeccions, recollida de mostres i anàlisis, informaran
dels resultats a les conselleries i/o serveis municipals competents
i proposaran si és el cas, l’adopció de les mesures.
CAPÍTOL XII - PROCEDIMENT SANCIONADOR.
Article 30. Objecte.
Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual de la
present ordenança i de les disposicions complementàries de les
seves facultats. L’autoritat podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la present ordenança i obligar al causant
d’un deteriorament a la reparació de l’afecció causada, sens prejudici de la imposició de la sanció que correspongui.
Article 31. Classificació de les infraccions.
Les infraccions comeses per incompliment de les disposicions previstes en aquesta Ordenança estan classificades com a
molt greus, greus i lleus. Tot això sens prejudici de les infraccions assenyalades per la Llei 6/93 de 15/7, reguladora dels residus o la normativa que la complementi.
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Article 32. Infraccions molt greus.
32.1. Amb caràcter general.
a) L'abandó de qualsevol mena de residus, sempre que s'hagi
produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o
s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.
b) La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades
per l'Ajuntament per tal d'evitar danys o perjudicis, fins i tot presumptes, per al medi ambient.
c) L'ocultació o l'alteració maliciosa de dades aportades als
expedients administratius- per a l'obtenció de llicències, autoritzacions, permissos o concessions.
d) La mescla de les diverses categories de residus perillosos
entre si o d'aquests amb els que no tenen aquesta consideració,
sempre que com a conseqüència d’això s'hagi produït un dany o
un deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en
perill greu la salut de les persones.
e) La crema o qualsevol altra eliminació incontrolada de
residus si fos determinant de danys o perjudicis reals al medi
ambient.
32.2. Residus industrials i/o especials.
a) L’abandó o el trasllat incontrolat de residus especials i/o
industrials.
b) L'abandonament, l'abocament o la constitució de dipòsits
no autoritzats de residus industrials i urbans en vies públiques,
zones verdes i altres terrenys de domini i ús públic (camins, cursos d’aigua, àmbit dels parcs naturals,...).
c) La deposició de residus industrials i/o especials en contenidors del carrer.
32.3. Platges.
a) L’abocament d’aigües residuals o altres productes que
puguin incidir negativament sobre la salubritat i netedat del mar
i/o de les platges.
b) La reincidència en infraccions greus.
Article 33. Infraccions greus.
33.1. Amb caràcter general.
a) L'obstrucció de l'activitat de control o inspectora de l'Ajuntament.
b) L'abandonament, l'abocament o la constitució de dipòsits
no autoritzats de residus i deixalles de qualsevol classe efectuats
per empreses industrials o de serveis.
c) La crema o qualsevol altre tipus d'eliminació incontrolada
de qualsevol tipus de residus no perillosos sense que s'hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi
posat en perill greu la salut de les persones.
d) La negativa o el retard en la instal·lació de mesures de
control o de seguretat establertes a cada cas.
e) La posada en funcionament d'aparells, instruments mecànics o vehicles precintats per raó d'incompliment de les determinacions sobre gestió dels residus.
f) La mescla de les diverses categories de residus perillosos
entre si o d'aquests amb els que no tenen aquesta consideració,
sempre que com a conseqüència d'això no s'hagi produït un dany
o un deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en
perill greu la salut de les persones.
g) El lliurament efectuat per empreses industrials o de serveis de residus urbans sense utilitzar el contenidor o sistema de
recollida reglamentari, utilitzant un d'incorrecte per a la classe
de residus lliurats o sense separar les diverses classes de residus
quan la recollida selectiva sigui obligatòria.
h) L'execució d'operacions de lliurament de residus o abocaments sense les mesures de cautela necessàries, sempre que s'ocasionin danys a qualsevol element del sistema de recollida de
residus o s'embruti els voltants dels contenidors o altres llocs
d'abocament.

B. O. P. de Girona núm. 116 - 17 de juny de 2002
i) No mantenir en condicions físiques i, d'higiene i netedat,
els contenidors particulars.
j) No mantenir en condicions òptimes d’higiene i netedat les
zones, espais o armaris destinats a l'estada d'aquests contenidors.
k) Endur-se, per part d'empreses industrials o de serveis,
residus urbans correctament dipositats en els contenidors.
l) La crema o qualsevol altra eliminació incontrolada de residus efectuada per empreses industrials o de serveis si no fos
determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient.
m) La privatització indeguda de contenidors aliens i el seu
canvi d’emplaçament.
n) La deposició d’altres residus en contenidors de selectiva.
33.2. Voluminosos.
a) Deixar dins i fora del casc urbà (camins, cursos d’aigua o
àmbit dels parcs naturals,...) residus voluminosos.
33.3. Jardineria.
a) Deixar les restes de jardineria en condicions de deixadesa
i ocupació de la via pública.
b) Deixar les restes de jardineria sense trossejar en les mides
especificades en l’apartat corresponent d’aquesta ordenança.
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34.2. Recollida ordinària.
a) Dipositar les escombraries fora dels horaris establerts.
b) Dipositar les bosses sense lligar o amb una clara manca
d’entanqueïtat, o qualsevol actuació que comporti l’embrutiment
de les rodalies per regalims.
c) No baixar la tapa del contenidor.
d) No dipositar la bossa dins del contenidor.
34.3. Recollides domiciliàries.
a) Abocament, per part de les empreses, de residus en contenidors que no siguin els propis.
b) Abocament, per part de les empreses, de residus de selectiva en les àrees d’aportació destinades als veïns.
c) No respectar els horaris de recollida domiciliària establerts.
d) Deixar els residus de selectiva barrejats.
e) Deixar els residus envaint la via pública i/o deixar aquesta
en condicions no òptimes d’higiene i salubritat.
34.4. Voluminosos.
a) Deixar els voluminosos al carrer fora de l’horari de recollida.

33.4. Deixalleria.
a) L’abandonament de residus en les immediacions de la
deixalleria.

34.5. Residus especials.
a) No acceptar, per part dels comerços, residus especials que
ells mateixos posen a la venda.

33.5. Residus especials.
a) El transport de residus industrials i/o especials amb mitjans que no compleixin la legislació vigent.

34.6. Actes públics i festius i de pública concurrència
a) Col·locació de pancartes, cartells i banderoles en elements
que dificultin la seva retirada.
b) No retirada de pancartes, cartells i banderoles transcorregut el termini d’autorització.
c) L’escampament de fulls volants.

33.6. Runes.
a) L’abocament de runes en contenidors públics o en qualsevol altre espai públic o privat..
b) L’abocament de voluminosos, així com de residus inflamables, nocius, perillosos, o susceptibles de produir olors desagradables.
33.7. Platges.
a) L’abocament de deixalles a la sorra o a l’aigua.
b) L’abocament, per part dels responsables dels creuers i
altres embarcacions, de deixalles als contenidors de les platges.
c) La reincidència en faltes lleus.
Article 34. Infraccions lleus.
34.1. Amb caràcter general.
a) El retard en el subministrament de la informació requerida
sobre els residus produïts.
b) L'abandonament o l'abocament fet per particulars d'objectes, residus no especials o altres deixalles fora dels llocs autoritzats.
c) La crema o qualsevol altra eliminació incontrolada de
residus efectuada per particulars si no fos determinant de danys
o perjudicis reals al medi ambient.
d) El lliurament efectuat per particulars de residus urbans
sense utilitzar el contenidor o sistema de recollida reglamentari,
utilitzant-ne un d'incorrecte per a la classe de residus lliurats o
sense separar les diverses classes de residus quan la recollida
selectiva sigui obligatòria.
e) La manca de cura en les operacions de recollida i de lliurament de residus que provoquin manca de netedat o disfuncions
en els elements de recollida d'escombraries, en la via pública o
en elements comunitaris del veïnat.
f) Manipular, remenar o endur-se per part de particulars residus urbans correctament dipositats en els contenidors.

34.7. Neteja urbana.
a) Manca de neteja de solars, urbanitzacions i instal·lacions
privades.
b) Manca de recipients apropiats per part d’establiments de
venda de productes de consum immediat (gelateries, tot a cent,
llibreries,...).
c) Manca de neteja de terrasses a la via pública per part dels
titulars dels establiments.
d) Manca de neteja de la via pública per part d’establiments
que necessitin càrrega i descàrrega per la seva activitat.
e) Manca de seguretat, salubritat i neteja de les parts exteriors dels immobles.
f) L’embrutiment de la via pública (voreres, parterres, zones
verdes,...) per part d’animals domèstics.
34.8. Jardineria.
a) Deixar les restes d’esporga i jardineria al carrer fora del
calendari de recollida.
34.9. Runes.
a) La col·locació de contenidors que dificultin la circulació
viaria, o bé ocupin places de gual o qualsevol altre element urbanístic.
b) L’embrutiment de la via pública per abocament de runes.
34.10. Platges.
a) El passeig de gossos o altres animals per les platges.
b) El bany a les platges o cales municipals de qualsevol animal domèstic.
Article 35. Classes de sancions.
Les sancions a imposar són les següents:
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a) Multa
b) Suspensió temporal de l'activitat, total o parcial, i de la
llicència o títol que l'autoritza.
c) Suspensió definitiva de l'activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos termes, de la llicència o títol que l'autoritza.
d) Precintatge d'aparells, vehicles o altres mitjans mecànics,
temporal o definitiu.
La multa, que s'ha d'imposar en qualsevol cas, pot portar
aparellada qualsevol de les altres sancions que s'apliquen, en la
mesura en què condicionen l'exercici de l'activitat, sempre que
es tracti d'infraccions molt greus.
Article 36. Graus de la multa.
La multa a imposar té tres graus que es corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus, greus i molt greus, segons
els límits següents:
a) Infraccions lleus, de 20.000 ptes fins a 50.000 Ptes
b) Infraccions greus, de 50.001 ptes fins a 500.000 Ptes
c) Infraccions molt greus:
c.1. Resolució municipal: de 500.001 ptes fins a 1.000.000
ptes.
c.2. Resolució supralocal: s’estarà d’allò que disposa la Llei
6/1993. de 15 de juliol, reguladora dels residus a Catalunya.
Article 37. Criteris de graduació de les sancions.
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte els criteris objectius i subjectius següents,
que poden ésser apreciats separadament o conjuntament:
a) L'afectació de la salut i la seguretat de les persones
b) L'alteració social a causa del fet infractor
c) La gravetat del dany causat al sector o l'àrea ambiental
protegida
d) La superfície afectada i el seu deteriorament
e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat
fàctica
f) El benefici derivat de l'activitat infractora
g) El grau de malícia del causant de la infracció
h) El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior
i) La capacitat econòmica de l'infractor
j) La reincidència i la reiteració.
Article 38. Persones responsables.
Són responsables de les sancions tipificades en aquesta
Ordenança tots aquells que han participat en la comissió del fet
infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques.
Són responsables en concepte d'autor aquells que han comès
directament o immediatament el fet infractor, i també aquells qui
han impartit les instruccions o ordres necessàries per a cometre'l
Les persones jurídiques també poden ser responsables de les
infraccions tipificades en aquesta Ordenança i subsidiàriament
els seus administradors.
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Article 39. Mesures cautelars.
Un cop detectada una infracció tipificada en aquesta ordenança, l'Alcalde pot ordenar per tal d'evitar la continuïtat del
dany al medi ambient o als béns de domini públic qualsevol de
les mesures cautelars previstes en la llei, com la recollida dels
residus abocats, la suspensió de l'activitat o la clausura de l'establiment, local o lloc d'establiment.
Article 40. Obligació de reposar i restaurar.
Sens perjudici de la sanció penal o administrativa que s'imposi, els infractors estan obligats a la reposició o restauració de
les coses a l'estat anterior a la infracció comesa, en la forma i
condicions que fixi l'Ajuntament. Igualment, els infractors resten
responsables d'indemnitzar els danys causats amb les infraccions
comeses amb independència de la sanció que s'imposi, indemnització que es determinarà en el propi expedient sancionador.
Article 41. Multes coercitives.
Es poden imposar multes coercitives per a l'execució de les
obligacions derivades d'actes infractors o en execució de resolucions sancionadores, que són reiterables si transcorren els terminis assenyalats a aquest efecte en els requeriments corresponents,
fins que es compleixi el que hi ha disposat.
L'import de cada multa coercitiva no pot excedir el deu per
cent de la que correspon a la infracció presumpta o declarada, ni
en el seu conjunt el trenta per cent d'aquesta.
Article 42. Procediment sancionador.
Les sancions per infraccions tipificades en aquesta ordenança
no es poden imposar sinó en virtut d'un expedient instruït a
aquest efecte, el qual s'ha d'ajustar a les normes sobre procediment sancionador vigent a Catalunya.
Article 43. Inspecció.
L'Ajuntament tindrà la facultat inspectora dins de l’àmbit
material objecte d'aquesta ordenança i, en exercici d'aquesta funció, els seus inspectors, acreditant la seva identitat, estan autoritzats per a entrar lliurement i sense prèvia notificació, en qualsevol moment, en tots els centres i establiments on es desenvolupin
activitats amb repercussió a fets regulats en aquesta ordenança
per efectuat qualsevol de les funcions previstes per la llei. Les
persones o entitats inspeccionades, a requeriment dels inspectors,
han de subministrar tota classe d'informació sobre instal·lacions,
productes o serveis, permetre es practiquin preses de mostres i
demés comprovacions.
DISPOSICIÓ FINAL.
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d'aplicació la Llei 6/93 de 15 de juliol, reguladora dels residus, així
com la resta de disposicions sectorials en matèria de residus i de
règim local que les despleguin o complementin.
Roses, 30 de maig de 2002.— L’Alcalde-President. Signat:
Carles Pàramo i Ponsetí.
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