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ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA I LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
TÍTOL I. OBJECTE I FINALITATS
Art. 1. ARTICULACIÓ
Aquesta ordenança de la Neteja s'articularà, de conformitat amb l'art. 2, per mitjà dels títols
següents:
1. Títol I. Objecte i finalitats
2. Títol II. De la neteja de la via ciutat.
3. Títol III. De la neteja de la ciutat com a conseqüència d'actes públics.
4. Títol IV. De la recollida de les deixalles urbanes.
Art. 2

OBJECTE

Aquesta ordenança té per objecte la regulació dins l'àmbit de les competències de
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i dins el seu terme municipal, de les situacions i
activitats següents:
I. La neteja de la via pública pel que fa a l'ús comú general dels ciutadans i la neteja dels
solars.
II. El dictat de normes de compliment obligatori en els casos en què, després de la concessió
prèvia de llicència municipal, es duguin a terme actes públics en el carrer o en béns de
domini municipal, tant per part d'entitats públiques com privades.
III. La prevenció de l'embrutiment del terme municipal com a conseqüència d'actes
col.lectius al carrer.
IV. La recollida de les deixalles i residus sòlids produïts com a conseqüència del consum
domèstic urbà.
V. El transport i l'abocament de terres, fangs, runes, escombraries i altres materials similars
o assimilables, produïts com a conseqüència d'obres, construccions i enderrocaments.
Art. 3

ANALOGIA I INTERPRETACIÓ

1. S'aplicarà per analogia la norma d'aquesta ordenança en supòsits que no hi són
expressament regulats i que per la seva naturalesa entrin dintre de l'àmbit d'aplicació.
2. En els casos en què es presentin dubtes en l'aplicació d'aquesta ordenança, els serveis
municipals, després d'escoltar els interessats, establiran la interpretació corresponent.
3. Els termes emprats en aquesta ordenança s'entendrà en el sentit que determina el seu
annex núm. 1 de definicions.
Art. 4

PREVENCIÓ DE L'EMBRUTAMENT

1. Tots els habitants estan obligats, quant a la neteja de la ciutat, a observar una conducta
tendent a evitar i prevenir el seu embrutament.
2. Així mateix, tenen el deure de denunciar a l'Autoritat Municipal les infraccions que en
matèria de neteja pública presenciïn o de les que tinguin un coneixement cert.
3. L'Ajuntament s'obliga a atendre les reclamacions, les denúncies i els suggeriments dels
ciutadans, i a exercir les accions que en cada cas corresponguin.
Art. 5

COMPLIMENT DE L' ORDENANÇA

1. Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual d'aquesta ordenança i de les
disposicions complementàries que en matèria de neteja en general, manteniment de l'ordre
públic o d'estètica de la ciutat dicti en qualsevol moment l'Alcaldia.
2. L'Ajuntament ha d'afavorir les accions que en matèria de neteja pública desenvolupin els
particulars per iniciativa pròpia i que s'orientin a millorar la qualitat de vida del municipi.
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3. L'Autoritat Municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat d'aquesta
ordenança, i obligar al causant d'un determinat deteriorament a la seva reparació , sense
perjudici de la imposició de la sanció que correspongui.
4. L'Alcaldia, a proposta dels serveis municipals corresponents, sancionarà -d'acord amb el
que s'estableix a l'annex núm. 2 : "Quadre de sancions per infraccions a l'ordenança de la
neteja"- als qui amb la seva conducta contravingués el que disposa l'ordenança.
5. La quantia de les sancions objecte de l'annex núm. 3 s'entendrà automàticament
adaptada en la mateixa proporció en què es modifiquin els límits de la potestat sancionadora
de l'Ajuntament.
Art. 6

EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

L'Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que segons l'ordenança
correspongui d'efectuar directament als ciutadans, imputant-los el cost dels serveis prestats
d'acord amb el seu cost , i sense perjudici de les sancions que en cada cas correspongui, ni
del que civilment fos exigible.
Art. 7

SERVEIS MUNICIPALS

1. Els serveis municipals podran, sempre que calgui , procedir a la neteja de la via pública
afectada o dels seus elements estructurals, al manteniment, reparació i neteja dels elements
i parts exteriors dels immobles, i a la càrrega, retirada, transport i eliminació dels materials
residuals abandonats.
2. L'Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis, en tots els supòsits previstos en aquesta
ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en cada moment
tingui per convenient per als interessos del municpi.
Art. 8

FOMENT

1. L'Ajuntament establirà el règim d'ajudes econòmiques, exempció d'arbitris municipals si
s'escau, a fi de fomentar, quant a la neteja de la ciutat, el comportament preventiu dels seus
habitants.
2. L'Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública col.lectiva estimulin la
iniciativa dels particulars, fomentant les actuacions tendents a augmentar la millora de la
qualitat de vida al terme de Sant Pere de Ribes.
ART. 9

DEFINICIONS

Aquesta ordenança conté una llista de definicions amb incidencia a la regulació de la neteja.
Aquestes definicions estan contingudes a l'annex núm. 1.
TÍTOL II. DE LA NETEJA DE LA CIUTAT
Capítol 1. De la neteja de la via pública com a conseqüència de l'ús comú general
dels ciutadans.
Art.10

CONCEPTE DE VIA PÚBLICA

1. Amb aquesta finalitat, considerem via pública: les avingudes, passeigs, carrers, places,
voreres, travessies, camins, jardins i zones verdes, zones terroses, ponts i altres béns d'ús
públic municipal destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans.
Art. 11

PROHIBICIONS

1. Queda prohibida la realització a la via pública dels actes següents:
a) Llençar i abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid, líquid o
gasós, les deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i similars. S'hauran
de dipositar en les papereres instal.lades amb aquesta finalitat.
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b) Llençar cigars, puntes de cigarret o altres matèries enceses a les papereres. En tot
cas, s'hi hauran de dipositar, un cop apagades, o bé als cendrers que s'instal.lin amb aquesta
finalitat.
c) Llençar a terra qualsevol mena de deixalla o producte des dels vehicles, que
estiguin aturats o en marxa.
d) Espolsar robes i estores sobre la via pública, ni tampoc des de finestres, balcons o
terrasses, fora de l'horari establert en l'Art. 28 d'aquesta ordenança. En tot cas, aquesta
operació es farà de manera que no causi danys ni molèsties a persones o coses.
e) Regar les plantes col.locades a l'exterior dels edificis si com a conseqüència
d'aquesta operació es produeixen vessaments i esquitxades sobre la via pública o sobre els
seus elements, fora de l'horari establert en l'Art. 28 d'aquesta odenança.
f) Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals, tant a la calçada
com a les voreres, clots, solars sense edificar i a la xarxa del clavegueram.
g) Buidar qualsevol mena d'aigua bruta sobre les calçades, voreres, voravies, clots i
solars sense edificar.
h) Abocar qualsevol mena de producte industrial líquid, sòlid o solidificable que per la
seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i
seguretat de les persones i de les instal.lacions municipals de sanejament -clavegueram i
depuració.i) Abandonar animals morts.
j) Netejar animals a la via pública.
k) Rentar i reparar vehicles i màquines a la via pública.
l) Abandonar mobles i estris particulars a la via pública.
m) Realitzar qualsevol acte que causi l'embrutiment o sigui contrari a la neteja i
decòrum de la via pública.
n) Donar de menjar als animals
2. S'exeptuaran els casos en què hi hagi autorització municipal prèvia, o quan, per causa
d'emergència, així ho ordeni l'Alcaldia.
Art. 12

ACTUACIÓ MUNICIPAL

1. L'Ajuntament exercirà el control i la inspecció de l'estat de netedat dels elements objecte
d'aquest títol, i podrà obligar coactivament la persona responsable a netejar-los d'acord amb
les instruccions que amb aquesta finalitat dictin els serveis municipals.
2. Correspondrà a l'Administració municipal la neteja de calçades, voreres, passeigs, parets i
voltes de les vies de circulació ràpida, passos subterranis i elevats, clots dels arbres, zones
terroses, papereres, rètols d'identificació de les vies públiques i restants elements del
mobiliari urbà de responsabilitat municipal, sense perjudici de les modificacions dels serveis
que en circumstàncies especials determini l'Alcaldia.
Art. 13

NETEJA DE LES VORAVIES

1. Correspon efectuar la neteja de les voravies, i , en tot cas, seran responsables per
omissió davant de l'Administració municipal:
a) Els propietaris de l'edifici, en el cas de voravies corresponents a la seva façana,
amb independència de quina sigui la destinació o funció de l'edificació.
b) Els titulars del negoci, quan es tracti de comerços o botigues situades a la planta
baixa, i en proporció a la part de voravia situada al seu davant.
c) El titular administratiu, quan es tracti de voravies corresponents a edifics públics.
d) Els propietaris, en el cas de voravies corresponents a solars sense edificar.
2. En les vies públiques on no hi ha encara voravies, l'obligació de netejar es referirà, d'acord
amb la distribució de responsabilitats assenyalada en el núm. 1 precedent, a la part de carrer
més propera als edificis, en una amplada mínima de dos metres.
3. Quant als treballs efectuats a la via pública, aquests s'han de fer amb productes
homologats que no tinguin efectes nocius sobre el medi ambient i les persones
4. Els productes de l'escombrada i neteja de la via pública efectuada pels particulars, en cap
cas podran ser abandonats als carrers sinó que hauran de recollir-se en recipients
homologats, i s'hauran de lliurar al servei de recollida d'escombraries domiciliàries si pel seu
pes i volum no li fos possible de recollir-los amb els seus mitjans.
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Art. 14

OBLIGACIONS DELS PARTICULARS

Tractant-se de passatges particulars, patis, interiors d'illa, solars particulars, zones verdes
particulars, galeries comercials i similars, correspondrà la neteja a la propietat. En cas de
copropietat dels elements assenyalats, la responsabilitat de netejar es farà correspondre
solidàriament a tota la titularitat.
Art. 15 NORMES GENERALS SOBRE EMBRUTIMENT
1. Es prohibeix dur a terme a la via pública les actuacions següents:
a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals, tant a la calçada
com a les voreres, als escocells, als solars sense edificar i a la xarxa de clavegueram. Se
n'exceptuen els casos que tinguin una autorització municipal prèvia, o quan, per causa
d'emergència, ho ordeni l'alcaldia.
b) Vessar qualsevol mena d'aigua bruta, olis, greixos o productes similars a les
calçades, les voravies, les voreres, els escocells i els solars sense edificar.
c) Abocar qualsevol mena de producte industrial liquid, sòlid o solidificable que per la
seva naturalesa sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i la
seguretat de les persones i de les instal.lacions municipals de sanejament (clavegueram i
depuració).
d) Portar a terme qualsevol actuació que produeixi brutícia o que sigui contrària a la
neteja i a l'estètica de la via pública.
2. S'autoritza l'abocament d'aigua bruta que procedeixi de la neteja dels elements comuns
de l'immoble (accessos, escala) directaments als embornals de la xarxa de clavegueram.
Art. 16

EMBRUTIMENT PER ACTIVITATS

1. Totes les activitats que puguin ocasionar l'embrutiment de la via pública, sigui quin sigui el
lloc en què es facin 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, de netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals que
s'haguessin vist afectats i la de retirar els materials residuals resultants.
2. Els titulars d'establiments fixos o no, com bars, cafès, quioscs, llocs de venda i similars
estan obligats a mantenir en condicions adients de netedat tant les pròpies instal.lacions com
l'espai urbà sotmès a la seva influència.
3. La neteja d'aparadors, de botigues, de llocs de venda, d'establiments comercials, etc
efectuada pels particulars s'ha de fer amb cura de no embrutar la via pública. El titular de
l'activitat n'és el responsable.
4. L'autoritat Municipal podrà exigir, en tot moment, les accions de neteja corresponents.
Art. 17

EMBRUTIMENT PER OBRES

1. Per prevenir l'embrutiment, les persones que realitzin obres a 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 manera que s'impedeixi
l'escampament i vessament d'aquests materials fora de l'estricta zona afectada pels treballs,
prèvia autorització municipal.
2. En especial, les superfícies immediates als treballs de cales, 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 detemina
al número 1 anterior.
Art.18

EDIFICIS EN CONSTRUCCIÓ

1. Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació de netejar la via pública correspondrà al
contractista de l'obra.
2. Es prohibeix abandonar o deposar, directament a la via pública, qualsevol material
residual o abocar-lo a qualsevol dels elements; escocells dels arbres, voravies i embornals.
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Si és el cas, els residus s'han de dipositar a la via pública mitjançant els elements de
contenció adequats, amb l'autorització municipal prèvia.
3. La utilització de contenidors per a obres és sempre preceptiva quan els materials
d'extracció o de recollida totals excedeixin d'1m3 de volum, excepte les obres d'urbanització
a la via pública o de realització de rases i canalitzacions.
4. Els contenidors per a obres s'han de retirar de la via pública en els supòsits següents: a)
en acabar el termini de concessió de la llicència d'obres, b) en qualsevol moment, a
requeriment dels agents de l'autoritat municipal, c) quan siguin plens per buidar-los i sempre
el mateix dia que s'hagin omplert, d) des del migdia del dissabte fins a les 7 hores del dilluns
següent, llevat d'autoritzacions especials dels serveis municipals corresponents, e) en tots
els casos, en el termini de vint-i-quatre hores a comptar des de l'acabament dels treballs.
5. Sobrepassat el termini de vint-i-quatre hores que assenyala l'apartat anterior, els
materials abandonats a la via pública adquireixen, d'acord amb la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus, el caràcter de propietat pública, sense que l'afectat pugui
reclamar a l'Ajuntament les pèrdues ocasionades per l'eliminació d'aquests materials, i sense
perjudici de la repercussió del cost de la prestació del servei corresponent i de les sancions
que corresponguin.
6. Diàriament, durant les operacions de càrrega, de descàrrega, de sortida o d'entrada a
obres o magatzems, etc de qualsevol vehicle que sigui susceptible de produir brutícia a la via
pública, el personal responsable d'aquestes operacions i, subsidiàriament, els titulars dels
establiments i de les obres on s'hagin efectuat i, en últim cas, el propietari o el conductor del
vehicle, han de netejar la via pública i els elements d'aquesta que s'hagin embrutat i també
han de retirar els materials abocats.
7. Les persones esmentades al número anterior, i pel mateix ordre, seran responsables de
les infraccions a les disposicions d'aquesta Ordenança i dels danys que es puguin produir.
Art. 19

TRANSPORT DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

1. Queda prohibit el transport de material de construcció amb vehicle sense portar tancada la
boca de descàrrega amb un dispositiu que impedeixi el vessament del material a la via
pública.
2. Es prohibeix netejar els vehicles de transport de material de construcció a la via pública,
rieres, solars i espais d'ús públic.
3. Quant als números 1 i 2 precedents, en seran responsables els propietaris dels vehicles i
el conductor, i estan ambdós obligats a la retirada del material vessat, a la neteja de tota la
part de via pública afectada i a la reparació dels danys causats, sense perjudici de les
sancions que corresponguin.
4. El transport, la càrrega i la descàrrega de qualevol material que sigui susceptible de
produir brutícia a la via pública, amb independència del que prescriuen els articles
precedents, han de subjectar-se a allò que s'estableix a la normativa d'edificació i circulació.
5. Es prohibeix manipular i seleccionar els materials residuals dipositats a la via pública
mentre s'espera que els recullin els serveis corresponents, prestats sia pel municipi, o per
empresaris privats.
Art. 20

EMBRUTIMENT OCASIONAT PELS VEHICLES

1. Queden obligats a netejar els espais ocupats habitualment per vehicles de tracció
mecànica els responsables dels establiments i indústries que els utilitzin per al seu servei, en
especial pel que fa referència als vessaments d'olis, greixos o productes semblants.
2. Aquesta obligació afectarà també els espais reservats per a l'estacionament de camions,
camionetes, autocars de lloguer i similars, essent responsables de la neteja dels espais
ocupats els seus propietaris i titulars.
Art. 21

RETIRADA DE VEHICLES, DE MOBLES I DE MATERIAL ABANDONAT

1. L'Ajuntament posa a disposició dels usuaris un servei de retirada de mobles i estris.
2. Serà potestat dels serveis municipals la retirada, previ avís, de tot objecte, material
abandonat o vehicle, quan dificulti el pas, la lliure circulació, o pugui ésser causa d'afecció de
la neteja o decòrum de la via pública.
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3. Els materials abandonats i vehicles seran traslladats, per al seu dipòsit o eliminació, als
llocs o equipaments previstos per l'Autoritat municipal per a tal fi. En cas de dipòsit, podran
barrejar-se els materials retirats en la via pública que siguin fungibles.
4. El dipòsit d'aquests materials o vehicles es regirà en tot moment pel que ordena la
legislació vigent, i en allò no previst, pel que disposa l'Alcaldia.
5. Les despeses produïdes pel trasllat, dipòsit i custòdia del material abandonat o vehicle
aniran a càrrec dels seus propietaris o productors. La retirada de mobles serà gratuïta.
Art. 22

EMBRUTIMENT PRODUÏT PER ANIMALS

1. 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.
2. En absència del propietari, en serà responsable subsidiàriament la persona que en el
moment de produir-se l'acció d'embrutiment condueixi l'animal.
3. 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 tenidor de l'animal la
reparació immediata de l'afecció causada.
4. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que condueixin gossos o una altra classe
d'animals per la via pública, estan obligats a impedir que facin llurs deposicions en qualsevol
de les parts de la via pública.
5. En el cas d'infringir aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal poden requerir la
persona que condueixi el gos que retiri les deposicions de l'animal i, en el supòsit que no
atengui aquest requeriment, faran la denúncia corresponent i donaran lloc a les sancions
previstes a l'annex d'aquesta ordenança.
Art. 23

DESFILADES D'ANIMALS

1. La celebració de festes tradicionals i restants actes públics, on tingui lloc la desfilada de
cavalleries i d'altres animals, exigirà la sol.licitud de llicència prèvia municipal, l'atorgament
de la qual comportarà el pagament de la taxa fiscal corresponent a la prestació del servei a
conseqüència de dites celebracions.
2. L'organització s'ha de responsabilitzar de prendre les mesures necessàries per deixar la
zona en les condicions de neteja adequades.
Capítol 2 De la neteja i manteniment dels béns immobles i solars.
Art. 24

CONDICIONS DE SEGURETAT, NETEJA I ORNAMENTACIÓ PÚBLICA

1. Els propietaris dels immobles o, subsidiàriament els usuaris, estan obligats a mantenir-los
en les condicions adients de seguretat, neteja i ornamentació pública.
2. Es prohibeix tenir a la vista del públic, en les obertures de les cases i baranes exteriors de
terrasses, roba estesa i qualsevol altra mena d'ojecte que sigui contrari al decòrum de la via
pública o al manteniment de l'estètica urbana.
Art. 25

COMPLIMENT I ORDRE D'EXECUCIÓ

1. Els propietaris dels edificis, finques, habitacles i establiments tindran l'obligació de
mantenir netes les façanes, els rètols de numeració dels carrers, les mitgeres descobertes,
les entrades, les escales d'accés, i, en general, totes les parts dels immobles que siguin
visibles des de la via pública.
2. Per tot el que fa referència al número 1 precedent, els propietaris hauran de procedir als
treballs de manteniment, neteja, arrebossament i estucat, quan per motius d'ornamentació
púlica sigui necessari i així ho ordeni l'Ajuntament, per Ordre d'Execució, amb l' informe
previ dels serveis municipals.
3. En tot cas, s'ajustarà al règim juridic de les Ordres d'Execució fitxat en la legislació
urbanística.
4. Els propietaris estan també obligats a mantenir netes i en bon estat de conservació les
xemeneies, dipòsits, patis i celoberts, conduccions d'aigua i de gas, desguassos, parallamps,
antenes de televisió i qualsevol altra instal.lació complementària dels immobles.
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5. L'incompliment per part del propietari d'una Ordre d'Execució Municipal comportarà
l'aplicació del corresponent règim sancionador municipal.
6. Quan les circumstàncies del cas ho aconsellin, i per obtenir millores d'interès general,
l'Ajuntament podrà efectuar les obres i operacions de conservació i neteja a què es refereix
el present article, imputant els costos als propietaris dels edificis si s'adeqüen al deure de
conservació que els correspon, i amb càrrec dels fons municipals quan els superin.
Art. 26

SOLARS I TERRENYS

1. Els propietaris de solars i terrenys els hauran de mantenir lliures d'escombraries i residus,
i en les degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i ornamentació pública. Així com
també hauran d'estar desbrossats i en les condicions adequades per disminuir el risc de
creació i propagació d'incendis.
2. La prescripció anterior inclou l'exigència de la desratització i la desinfecció dels solars.
3. És potestat de l'Ajuntament la inspecció i la realització subsidiària dels treballs de neteja a
què fan referència els números 1 i 2 anteriors, prèvia tramitació de l'expedient corresponent
i sempre a càrrec de l'interessat.
Art. 27

ABSÈNCIA DELS PARTICULARS

1. En el cas d'absència manifesta dels seus propietaris, serà potestat de l'Ajuntament
l'enderrocament de la tanca dels solars de propietat privada que es trobin en condicions
deficients i
es faci necessari tal enderrocament per accedir-hi, prèvia tramitació de
l'expedient corresponent.
2. Els serveis municipals imputaran als propietaris els costos de l'enderrocament a què fa
referència el número 1 anterior, com també els de reconstrucció de la part de tanca
afectada.
Capítol 3. Horaris
Art. 28

HORARIS

1. L'horari autoritzat per a l'espolsament de roba i per al regatge de plantes, segons
disposen els apartats d) i e) de l'Art. 11 d'aquesta ordenanaça, serà de les 22 h. a les 7 h.
del matí següent durant tot l'any.
TÍTOL III
PÚBLICS

DE LA NETEJA DE LA CIUTAT COM A CONSEQÜÈNCIA D'ACTES

Capítol 1. De la neteja de la ciutat com a conseqüència d'actes col·lectius.
Art. 29

ELS ACTES PÚBLICS

1. La brutícia de la via pública produïda com a conseqüència de l'ús comú especial i privat és
responsabilitat de cada titular de l'activitat causant.
2. L'Ajuntament pot exigir dels titulars d'establiments, siguin o no fixos (bars, cafès,
quioscos, llocs de venda i similars, etc.) la col.locació d'elements homologats per contenir els
residus produïts pel consum dels seus establiments i a aquests titulars els correspon, així
mateix, de mantenir-los i de netejar-los.
3. L'Ajuntament, a proposta dels serveis municipals, ha d'establir la norma tècnica municipal
que han de complir els contenidors per a residus, les papereres, els cendrers i els altres
elements similars a instal.lar per part dels particulars a la via pública.
Art. 30

AUTORITZACIÓ MUNICIPAL

1. La col·locació i enganxament de cartells i pancartes, la distribució d'opuscles i qualsevol
altra activitat publicitària, està subjecta a autorització municipal , en la qual es determinaran
les obligacions respecte a la neteja de la publicitat autoritzada.
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2. Les activitats publicitàries objecte del número 1, seran regulades per les ordenances
reguladores de la publicitat i sobre la publicitat directa a les bústies.
Art. 31 OBLIGACIÓ DE NETEJAR
1. L'atorgament de l'autorització per a la col.locació -o distribució- de rètols i dels restants
elements publicitaris definits en les ordenances reguladores de la publicitat i sobre la
publicitat directa a les bústies, portarà implícita l'obligació per al responsable de netejar els
espais de la via pública que s'haguessin embrutat, i de retirar -dintre del termini autoritzattots els elements publicitaris i accessoris corresponents que s'haguessin utilitzat.
2. Per a la col·locació -o distribució- a la via pública d'elements publicitaris, l'Ajuntament
podrà exigir la constitució d'una fiança en metàl·lic per la quantia corresponent als costos
previsibles de netejar o retirar de la via pública els elements causants del seu embrutiment.
Capitol 2. De les pintades i distribució de fulls volants
Art. 32

PROHIBICIONS

1. Es prohibeix tota mena de pintades a 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 la ciutat.
2. Es prohibeix escampar i llençar tota mena de fulls volants i materials similars. En seran
excepcions els autoritzats per l'Alcaldia.
3. Els serveis municipals procediran a netejar la part d'espai urbà que s'hagués vist afectat
per la distribució o l'escampament de fulls volants, imputant el cost corresponent dels
serveis prestats als responsables, sense perjudici de la imposició de les sancions que
corresponguin.
TÍTOL

IV

DE LA RECOLLIDA DE DEIXALLES URBANES

Capítol 1. Condicions generals i àmbit de prestació dels serveis
Art. 33

ÀMBIT

1. El present títol regularà les condicions en les quals l'Ajuntament prestarà, i l'usuari
utilitzarà, els serveis destinats a la recollida de les deixalles i residus urbans produïts pels
ciutadans.
2. Tenen la categoria d'usuaris, als efectes de prestació d'aquests serveis, tots aquells que
els utilitzin, d'acord amb les disposicions vigents.
Art. 34 CLASSIFICACIÓ
En aquesta ordenança tindrà la categoria de deixalles urbanes els materials residuals
següents:
a) Les deixalles de l'alimentació i del consum domèstic produïdes pels ciutadans en
els seus habitatges.
b) Les cendres de la calefacció domèstica individual.
c) Els residus procedents de l'escombrada de les voravies efectuada pels ciutadans.
d) Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en locals
comercials.
e) Els materials residuals produïts per activitats de serveis, comercials i industrials,
sempre que puguin assimilar-se a les deixalles domiciliàries.
f) Els residus produïts pel comsum en bars, restaurants i restants establiments que
expenguin productes alimentaris cuinats o en els quals es realitzin consumicions de qualsevol
classe. Igualment els produïts en supermercats, autoserveis, mercats públics i establiments
similars.
g) Els residus de consum en general produïts en residències, hotels, hospitals,
clíniques, col·legis i altres establiments públics o oberts al públic.
h) La roba, el calçat i qualsevol producte anàleg.
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i) Els vehicles fora d'ús quan en ells hi concorrin presumpcions d'abandonament o
quan els seus propietaris n'hagin fet renúncia expressa a favor de l'Ajuntament, per procedir
a la seva eliminació.
j) La brossa procedent de la poda i manteniment de plantes i jardins, sempre que es
lliuri trossejada en una bossa tancada i que no sobrepassi els 50 litres.
Art. 35

EXCLUSIONS

Queden exclosos dels serveis municipals de recollida de deixalles urbanes els següents
materials residuals:
a) Els rebuigs, les cendres, les escòries i els residus industrials produïts en fàbriques,
tallers, magatzems i instal·lacions de tractament d'escombraries.
b) Les cendres produïdes en les intal·lacions de calefacció central d'edificis, amb
independència de quina sigui la seva destinació .
c) Els detritus d'hospitals, clíniques i centres assitencials .
d) Els animals morts .
e) Les deixalles i fems produïts en escorxadors, laboratoris, casernes, parcs urbans i
restants establiments similars, públics o privats.
f) Els productes procedents de decomissaments.
g) Les deixalles procedents de pous morts i excrements d'animals procedents de
granges, corrals, vaqueries i similars.
h) Vidre i residus de vidrieria que han de dipositar-se en els contenidors
especialment dedicats a aquesta recollida selectiva.
i) Paper i cartró que han de dipositar-se en els contenidors especialment dedicats a
aquesta recollida selectiva.
j) Els residus produïts com a conseqüència d'obres.
k) Qualsevol material quan, per les condicions de prestació, pes, volum, quantitat de
lliurament diari, contingut d'humitat i altres, resulti, que segons el parer dels serveis
municipals, no pugui ser objecte de la recollida normalitzada de residus urbans.
l) Qualsevol altra mena de material residual assimilable als assenyalats en els
apartats a) a i), i, en tot cas, els que, en circumstàncies especials, determini l'Alcaldia.
Art. 36

PRESTACIÓ DEL SERVEI

La recollida de deixalles i residus regulada per aquesta ordenança serà efectuada per
l'Ajuntament mitjançant la prestació de dues classes de servei: l'un obligatori, de recollida
de deixalles domiciliàries i, els serveis restants, en la forma que els serveis municipals
estableixein per a cada cas.
Art. 37

RÈGIM SANCIONADOR

Seran sancionats els que lliurin als serveis de recollida residus diferents dels assenyalats per
a cada classe de servei. També seran sancionats els que dipositin les deixalles fora dels
contenidors o dins un element de contenció diferent a l'expressament assenyalat en cada cas
pels serveis municipals. En tot cas, caldrà atenir-se al que estableix l'annex núm. 2
d'aquesta ordenança.
Art. 38

INTERPRETACIÓ

Quant a allò que s'estabaleix en els articles 34 i 35 d'aquesta ordenança, els serveis de la
neteja interpretaran els casos de dubte, i conseqüentment, determinaran l'acceptabilitat o no
dels residus i quin tipus de servei de recollida els correspon.
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CAPÍTOL 2. Del servei de recollida de deixalles domiciliàries.
Art. 39

DEFINICIÓ

La prestació del servei de recollida d'escombraries domiciliàries comprèn les operacions
següents:
a) Traslladar les escombraries des dels punts on s'han donat, d'acord amb el que
estableix l'article 43, fins als vehicles de recollida;
b) buidar les escombraries als elements de càrrega d'aquests vehicles;
c) retornar si és procedent, els elements de contenció, un cop buidats, als punts
originaris de recollida;
d) retirar les escombraries abocades a la via pública com a conseqüència d'aquestes
operacions, i
e) transportar i descarregar les escombraries als equipaments que amb aquesta
finalitat determinin els serveis municipals.
Art. 40

ADEQUACIÓ A LES NORMES TÈCNIQUES

Els elements de contenció hauran de complir les normes tècniques, com també
prescripcions fixades pels tècnics municipals.
Art. 41

les

LLIURAMENT DE DEIXALLES

1. Els usuaris estan obligats a lliurar les deixalles al servei de recollida domiciliària en
condicions tals que no es produeixin vessaments de residus mentre duri aquesta operació.
2. Les deixalles s'hauran de lliurar mitjançant els corresponents elements de contenció
homologats.
3. Es prohibeix el lliurament de deixalles domiciliàries que continguin residus en forma
líquida o susceptible de liquar-se.
4. Per al seu lliurament als serveis de recollida domiciliària, tots els elements que continguin
deixalles hauran d'anar perfectament lligats o tapats de manera que no es produeixin
vessaments de materials residuals.
5. Els serveis municipals podran rebutjar l'aplegament de deixalles que no hagin estat
convenientment presentades d'acord amb les especificacions dels núm. 2, 3 i 4 anteriors, o
que no hagin estat lliurades per mitjà dels elements de contenció homologats.
6. En determinades zones del municipi, que per motius de millor funcionament del servei o
altres criteris que determini l’Ajuntament, aquest pot establir la recollida d’escombraries
sense contenidors. En aquests casos, i arribat el moment, l’Ajuntament determinarà quin
serà el mètode, horaris i sistemes de recollida.
Art. 42

ELEMENTS DE CONTENCIÓ

1. Els elements de contenció privats, si són retornables, hauran de portar clarament indicats
en el seu exterior el nom del carrer i el número corresponent a l'efecte d'identificació del
bloc d'habitatges, local, indústria o establiment.
2. Els usuaris del servei de recollida de deixalles domiciliàries estan obligats a mantenir llurs
elements de contenció retornables en perfectes condicions de netedat i d'ús.
3. Tractant-se d'elements contenidors de propietat pública, els serveis municipals
s'encarregaran del seu manteniment i renovació, i podran imputar el càrrec corresponent a
l'usuari quan hagin quedat inutilitzats per al servei, com a conseqüència d'un mal ús.
4. Tractant-se d'elements contenidors de propietat privada, els serveis municipals podran
exigir la seva renovació quan estiguin fora d'ús a judici dels serveis d'inspecció corresponent.
5. Els elements de contenció per a la recollida d'escombraries han de complir les normes
tècniques que estableixi l'alcaldia. A l'efecte d'homologar-les i normalitzar-les els serveis
municipals han de fer públiques aquestes normes.
Art. 43

RETIRADA DELS CONTENIDORS
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1. A fi que les deixalles siguin retirades pels vehicles del servei de recollida domiciliària, en
les zones que no hi hagi contenidors, els usuaris les dipositaran per mitjà dels elements de
contenció corresponents en els indrets indicats per l'Ajuntament.
2. L'Ajuntament pot establir, amb caràcter permanent o transitori, punts de lliurament i
d'acumulació de residus diferents als habituals.
3. Aquests espais d'acumulació de residus han de ser degudament comunicats pels serveis
municipals. L'usuari té l'obligació de complir totes les instruccions que l'autoritat municipal
dicti a aquest respecte.
4. De conformitat amb el que assenyala l'apartat anterior, l'Ajuntament també pot establir
guals i reserves especials de l'espai aurbà per destinar-los a càrrega, descàrrega i altres
operacions necessàries per col.locar contenidors d'escombraries.
5. A les zones de la ciutat on l'Ajuntament hagi establert la recollida d'escombraries
mitjançant l'ús de contenidors fixos al carrer, els ciutadans vetllaran per no destorbar les
operacions corresponents a la seva càrrega, descàrrega i trasllat. L'alcaldia, a proposta dels
serveis municipals, sancionarà els qui amb la seva conducta causin destorbs a la prestació
dels serveis de retirada o a la reposició dels contenidors.
6. Els usuaris retiraran puntualment de la via pública els contenidors, cubells, bujols i
restants elements de contenció buits, d'acord amb l'horari de prestació del servei que
s'estableix a l'article 50 d'aquesta ordenança.
7. De conformitat amb allò que estableix l'apartat c) de l'article 39 d'aquesta ordenança, el
personal del servei de recollida ha de tornar als punts d'origen els contenidors de contenció
d'escombraries, un cop hagin estat buidats..
Art. 44

PROHIBICIÓ D'EVACUACIÓ

Es prohibeix l'evacuació de residus sòlids per la xarxa de sanejament en tot el terme
municipal. Així mateix, es prohibeix l'evacuació a rius, torrenteres, etc.
CAPÍTOL 3. Dels serveis de recollida sectorial de residus.
Art. 45 RECOLLIDES ESPECIALS
1. L'Ajuntament pot establir els serveis de recollida sectorial de residus urbans.
CAPÍTOL 4. De l'aprofitament i de la recollida selectiva dels materials continguts a
les escombraries.
Art. 46

APROFITAMENT

1. Un cop dipositades les escombraries i deixalles al carrer en els elements de contenció
autoritzats, en espera d'ésser recollides pels serveis municipals, aquestes adquiriran, d'acord
amb el que disposa la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora del residus, el caràcter de
propietat municipal.
2. Ningú es pot dedicar a la recollida o a l'aprofitament de les deixalles, escombraries i
residus sòlids urbans, sense autorització prèvia municipal. Es prohibeix triar, classificar i
separar qualsevol mena de material residual dipositat a la via pública en espera de ser
recollit pels serveis municipals, excepte que hom disposi de llicència
atorgada per
l'Ajuntament.
3. Els productors, els posseïdors i els tercers autoritzats que produeixin, manipulin o
transportin residus industrials i residus industrials especials han d'adoptar les mesures
necessàries per reduir-ne el màxim la generació i per assegurar que la seva eliminació o el
seu aprofitament es fa d'acord amb les disposicions establertes a la Llei de residus industrials
i a la Llei de residus 6/93, ambdues de la Generalitat de Catalunya.
Art. 47

RECOLLIDA SELECTIVA

1. En aquesta ordenança, es considerarà selectiva la recollida o el lliurament per separat,
d'un o més materials residuals de les escombraries, duta a terme pels serveis municipals
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directament, o per tercers -privats o públics- que prèviament hagin estat autoritzats
expressament.
2. L'Ajuntament, mitjançant els serveis municipals, pot dur a terme les experiències i les
activitats en matèria de recollida selectiva que cregui adequades, i pot introduir les
modificacions necessàries en l'organització del servei de recollida d'escombraries.
3. L'Ajuntament ha d'afavorir i fomentar les iniciatives privades o públiques per avaluar els
residus que, segons el parer dels serveis municipals, tinguin possibilitat d'assolir resultats
positius per al municipi.
4. L’Ajuntament en aquest moment té ubicats en la via pública contenidors per a la recollida
selectiva de diferents materials, a continuació es descriuen quins són els materials que es
poden dipositar en cada un d’aquests contenidors.
Contenidor blau (paper i cartró). Només s’hi pot dipositar paper i cartró d’origen
domèstic, diaris, paper, caixes de cartró, revistes, etc.
Contenidor verd (vidre). S’hi pot posar qualsevol mena de vidre, mentres no sigui
armat i sempre separat d’elements complementaris com taps, marcs etc.
Contenidor groc (envasos). Aquests contenidors estan destinats als envasos dels
productes de consum, com tetra-brics, ampolles de plàstics, llaunes metàl.liques, pot
de iogurts, safates de porexpan. No queda inclos el paper i cartró que també
s’utilitza com envàs.
Contenidor marró clar (orgànica). Aquest contenidor va destinat a la part orgànica de
les escombraries, restes de fruita, carn, pa, marro del cafè, etc.
Contenidor verd fosc (inorgànica o rebuig). Aquest contenidor va destinat a la resta
de materials no descrits anteriorment, tenint present que tot els que són residus
especials cal també gestionar-los correctament (piles - contenidors de piles de les
botigues, medicaments - centres de salut, pintures, fluorescents, etc - deixalleria)
5. L’Ajuntament pot en qualsevol moment en funció de les necessitats, modificar l’apartat
anterior.
6. Cas de detectar-se problemes de mala utilització, que impliquin molèsties a la via pública,
i també en el cas de detectar-se l’ús de contenidors per part grans generadors i que a la
vegada aquest ús impliqui molèsties i disfuncionament en les recollides, l’Ajuntament es
reserva el dret de prohibir-ne la utilització a determinats col.lectius, establiments i/o usuaris
que generin els problemes.
CAPITOL 5. Règim i horari de prestació dels serveis de recollida de deixalles.
Art. 48

PROHIBICIONS

1. Es prohibeix l'abandonament de les deixalles. Els usuaris estan obligats a lliurar-les als
serveis de recollida, dintre de l'horari establert i en els llocs que assenyala l'article 50
d'aquesta ordenança.
2. Els infractors d'allò que disposa l'apartat anterior estan obligats a retirar les deixalles
abandonades, i a deixar net l'espai urbà que s'hagués embrutat, tot això amb independència
de les sancions que corresponguin.
Art. 49

HORARIS

1. L'Ajuntament ha d'establir la recollida domiciliària d'escombraries, en totes les seves
modalitats, amb la freqüència que consideri més idònia per als interessos del municipi.
2. Els serveis municipals han de fer pública la programació d'horaris i de mitjans prevista per
a la prestació dels serveis de recollida, amb indicació del calendari corresponent, d'acord
amb les necessitats del servei.
3. L'Ajuntament pot introduir en tot moment les modificacions al programa de serveis de
recollida que, per motiu d'interés públic, consideri adequades.
4. Els serveis municipals han de fer pública, amb antelació suficient, qualsevol canvi en
l'horari, la forma o la freqüència de prestació del servei, amb excepció de les disposicions
dictades per l'alcaldia en situació d'emergència.
5. Es prohibeix el lliurament de les escombraries al contenidor fora dels horaris establerts.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes que estableixen aquesta ordenança s'entenen sense perjudici de les
intervencions que corresponguin fer a altres organismes de l'administració en l'àmbit de les
seves respectives competències.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades totes les altres normes, d'igual rang o inferior que s'oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb les dispsicions d'aquesta ordenança, i en concret a allò que fa
referència a l'ordenança de policia i bon govern aprovada per l'Ajuntament en Ple en data
16.04.1966.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança que consta de 49 articles, una disposició addicional, una disposició
derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor un cop s'hagi aprovat defintivament i
s'hagi publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, i serà d'aplicació mentre
no s'acordi la seva modificació o derogació.
APROVACIÓ
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va
tenir lloc en data 4 de novembre de 2003, es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
La secretària

Vist i Plau
l’alcalde
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ANNEX núm. 1
DEFINICIONS
APROFITAMENT: tractament dels residus de forma que se'n possibiliti la recuperació.
BUJOL: element de contenció de mida mitjana destinat a la recollida de deixalles, cubell.
CALA: treball d'obra pública al carrer destinat a la reparació de la infrastructura de serveis:
llum, gas, telèfon.
CANALITZACIÓ: treball d'obra pública al carrer destinat a la construcció o col.locació de
serveis públics: telèfon, gas, llum.
CONTENIDOR PER A DEIXALLES: element de contenció destinat a la recollida de deixalles.
Per extensió: bosses, bujols, cubells.
CONTENIDOR PER A OBRES: tipus especial de contenidors generalment de forma cúbica o
troncopiramidal, amb capacitat entre 5 i 10 m3, destinats a la recollida i transport de terres i
runes.
CONTENIDOR PER A TRASTOS: tipus especial d'element de contenció per a residus, de gran
capacitat - 12 m3 - destinat exclusivament a la prestació del servei de recollida de mobles i
trastos vells.
DEIXALLES DOMICILIÀRIES: residus produïts com a conseqüència del consum dels
habitatges dels ciutadans: restes de l'alimentació, envasos, ampolles, plàstics, papers, roba,
sabates, etc., sempre que presentin un volum lliurat diàriament de fins a 60 litres.
DENSITAT DE LES DEIXALLES: s'entendrà que hi ha hagut augment de densitats de les
deixalles quan s'hagin utilitzat mitjans mecànics per comprimir-les.
DETRITUS D'HOSPITALS, CLÍNIQUES I CENTRES ASSISTENCIALS: residus produïts com a
conseqüència de l'activitat mèdica en aquests centres: benes, gases, apòsits, residus
anatòmics, fàrmacs, agulles hipodèrmiques, etc.
DIPÒSIT: quant als residus, presenta dues accepcions:
- el seu emmagatzematge en espera d'ésser recollits o en espera de ser tractats.
- forma d'eliminació per a la seva incorporació al terreny. Abocament controlat, deposicions.
ELIMINACIÓ: forma de tractament dels materials residuals que suposa:
- el seu confinament definitiu al terreny, o
- la seva destrucció per incineració.
EMBORNAL: cadascun dels forats de desguàs practicats a cada costat d'una calçada.
ESPAI PER A DEIXALLES: local destinat en un edifici d'habitatges, local comercial o industrial,
etc, a l'acumulació temporal de les deixalles i residus produïts.
HOMOLOGACIÓ: acció d'homologar, és a dir, de contrastar que un determinat útil s'ajusta a
les prescripcions de normalització establertes. Homologació d'una bossa d'escombraries:
acció de comprovar i afirmar que la bossa s'adequa a la norma.
LLOCS D'ABOCAMENT DE TERRES I RUNES: espai destinat pels serveis municipals a
l'abocament definitiu de terres i runes, obert al lliurament dels ciutadans quan es tracta de
quantitats inferiors a 1 m3.
NORMALITZACIÓ: acció de normalitzar. Conjunt de prescripcions, proves, assaigs, etc.,
destinats al fet que uns determinats elements compleixin iguals prescripcions.
PRODUCTES PROCEDENTS DEL DECOMISSAMENT: materials destinats per les autoritats a la
seva destrucció a causa d'un acte de requisa previ: aliments en mal estat, productes de
contraban, drogues, etc.
RECOLLIDA SECTORIAL: forma de recollir o lliurar els materials residuals específics, de
manera que s'homogeneïtzi la seva producció: recollida de residus de mercat, d'olis vells, de
pneumàtics usats, etc.
RECOLLIDA SELECTIVA: forma de lliurar les deixalles per part dels ciutadans, de forma que
es diferenciïn i es lliurin per separat un o més materials residuals constituents de les
escombraries: recollida selectiva de vidre, paper, plàstics, etc.
RESIDUS PERILLOSOS: tots els materals tòxics, verinosos, inflamables, explosius, corrosius,
etc.
TRACTAMENT: s'entén per tractament dels residus el conjunt d'operacions destinades a
obtenir el seu aprofitament o la seva eliminació.
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ZONES TERROSES: parts de la via pública destinades a l'estada dels ciutadans, i que, en
contraposició amb les zones verdes, no estan cobertes de vegetació, sinó de terra, sorra,
etc.
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ANNEX núm. 2
QUADRE DE SANCIONS PER INFRACCIONS
TÍTOL II. De la neteja de la ciutat
---------------------------------------------------------------------Incompliment
Infracció sanció
de l'article
amb multa qualificada com
----------------------------------------------------------------------11.a
lleu
11.b
lleu
11.c
lleu
11.d
lleu
11.e
lleu
11.f
lleu
11.g
lleu
11.h
lleu
11.i
lleu
11.j
lleu
11.k
lleu
11.l
lleu
11.m
lleu
13.1
lleu
13.4
lleu
14
lleu
15.1
greu
16.1
lleu
16.2
lleu
16.3
lleu
17.1
greu
17.2
greu
18
greu
19.1
greu
19.2
molt greu
20.1
greu
20.2
greu
22.5
lleu
23.2
molt greu
24.2
lleu
26.1
molt greu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1 Retirada de la llicència amb requeriment previ que siguin corregides les deficiències
causants de l'embrutiment.
16.2 Retirada de l'autorització.
TÍTOL III. De la neteja de la ciutat com a conseqüència d'actes públics.
----------------------------------------------------------------------Incompliment
Infracció sanció
amb multa qualificada com
----------------------------------------------------------------------31.1
greu
32.1
greu
32.2
greu
TÍTOL IV. De la recollida de deixalles urbanes.
----------------------------------------------------------------------Incompliment
Infracció sanció
de l'article
amb multa qualificada com
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37
lleu
41.1
lleu
41.3
lleu
41.4
lleu
43.5
greu
43.6
lleu
44
greu
47.2
lleu
48.6
greu
49.1
greu
49.2
greu
50.5
greu
Cas de reincidència en una infracció, s’entendrà que es una falta tipificada en la qualificació
superior.
Segons la Disposició Addicional única de la Llei 11/ 1999, de 21 d’abril, que modifica la Llei
7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, on s’estableixen les quanties de les multes
per infracció d’ordenances, s’aplicaran tres nivells de sanció:
•
lleus, fins a 150 €
•
greus, fins a 300 €
•
molt greus, fins a 450 €
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