ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS

TÍTOL I -DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r. Objectius generals
Són objectius d’aquesta ordenança:
1. L’optima gestió dels residus, tant pel que fa a la recollida, com el tractament i la
recuperació amb criteris de sostenibilitat.
2. El foment, d’acord amb la legislació vigent i per aquest ordre, de la prevenció i la
minimització en la generació, la reutilització, la recuperació i el reciclatge dels
residus, amb la finalitat d’evitar la seva disposició final en abocador o incineradora.
3. Regular les relacions entre l’Ajuntament i els administrats en matèria de residus.
Article 2n. Marc legal vigent
1. Segons allò establert a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i la
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de l’anterior, la gestió dels residus
municipals és una competència municipal bàsica.
2. Aquesta ordenança és una norma complementària a les anteriors i les
prescripcions que hi són especificades s’aplicaran d’acord amb el principi de
jerarquia normativa.
Article 3r. Àmbit territorial
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança serà el terme municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana
Article 4t. Residus municipals
1. Són residus municipals els generats als domicilis particulars, els comerços, les
oficines i els serveis i també els que no tenen consideració d’especials i que per llur
naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o
activitats.
2. Tenen també consideració de residus municipals els residus procedents de la
neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals
domèstics morts, els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els
enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.
3. El residus comercials són aquells residus municipals generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines
i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, els residus originats a la
indústria que tenen la consideració d’assimilable a municipals.
Article 5è. Disposicions generals
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1. L’Ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que siguin lliurats per a
la recollida en les condicions que determina aquesta ordenança, així com tots
aquells altres residus que per qualsevol concepte hagi recollit un servei municipal.
2. L’Ajuntament ha d’assegurar la recollida, el transport i el tractament de tots els
residus municipals que es generen o s’originen al terme municipal de Sta. Eulàlia de
Ronçana en condicions adequades.
3. L'Ajuntament informarà periòdicament els ciutadans i titulars d’activitats
econòmiques sobre el funcionament dels serveis municipals de recollida de residus i
sobre el destí dels diferents tipus de residus i dels diferents materials.
4. L’Ajuntament establirà els mecanismes d’informació del sistema de recollida per
als nous veïns quan es donin d’alta en el padró i per a les activitats econòmiques
quan iniciïn la seva activitat.
5. L’Ajuntament establirà anualment les taxes corresponents a la prestació dels
diversos serveis de recollida, transport, recuperació i tractament de residus
municipals. Els usuaris procediran al pagament de la taxa corresponent al servei
prestat, d’acord amb el que sobre això estableixi l’Ordenança Fiscal corresponent.
Article 6è. Usuaris del servei de recollida, transport i tractament de residus
municipals
Podran tenir condició d’usuaris del servei municipal de recollida de residus:
1. tots els titulars (propietaris, llogaters o per qualsevol altre títol) d’habitatges a
Santa Eulàlia de Ronçana.
2. les persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol activitat econòmica
3. el servei de recollida no s’efectuarà als polígons industrials
Article 7è. Compliment de l’ordenança
1. Tots els veïns i veïnes de dret i fet, així com tots els titulars d’activitats
econòmiques resten obligats al compliment de la present Ordenança.
2. L’autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la
present Ordenança, sens perjudici de la imposició de la sanció que correspongui,
d’acord amb el que s’estableix a l’annex d’infraccions i sancions.
TÍTOL II -ELS RESIDUS MUNICIPALS
CAPÍTOL 1 – LA PREVENCIÓ I LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS
Article 8è. La prevenció i la reducció de residus
1. L'Ajuntament promourà la prevenció i la reducció en la generació de residus en
aquelles activitats que desenvolupa la pròpia administració municipal així com en
aquelles en que hi participa amb els seus recursos.
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2. L'Ajuntament promourà també la prevenció de la generació de residus en totes
les activitats econòmiques i socials que es realitzin al terme municipal.
L'Ajuntament podrà incorporar aquest requisit per a l’atorgament de les llicències
municipals d’activitats i proveir informació per aplicar aquest objectiu a les diferents
activitats.
3. L'Ajuntament pot establir un règim especial de beneficis fiscals i ajudes
econòmiques destinades al foment de la reducció de residus i la recollida selectiva.
L’autocompostatge es considera una activitat de reducció de residus.
4. L'Ajuntament promourà l’ús de materials reciclats en els consums i en les
activitats públiques i privades, especialment en aquelles que requereixen de
l’autorització municipal.
CAPÍTOL 2 -LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS
Article 9è. Disposicions generals
1. L’Ajuntament estableix les condicions i el tipus de recollida de residus municipals
en totes les seves modalitats, tenint en compte l’interès general, els objectius de
recuperació i reciclatge i el tractament racional dels recursos obtinguts dels residus.
2. Quan l’Ajuntament consideri que els residus municipals presenten
característiques que dificultin llur recollida, transport, valorització o eliminació,
podran obligar el productor o posseïdor a que, prèviament a llur recollida, adoptin
les mesures necessàries per tal de modificar aquestes característiques o que els
dipositin en la forma i lloc adequats.
3. Els titulars d’activitats econòmiques que generin residus municipals o
assimilables els han de lliurar a un gestor autoritzat, o bé s’han d’acollir al sistema
de recollida i gestió que l’Ajuntament estableixi. En cas que els lliurin a un gestor
autoritzat, hauran de presentar el contracte amb el gestor i els albarans de recollida
dels residus.
Article 10è. Règim i horari del servei de recollida
1. Els serveis municipals faran 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.
2. L’Ajuntament pot modificar les condicions i el tipus de recollida de residus
municipals de la manera que consideri idònia. Excepte en situacions d’emergència,
aquestes modificacions han de notificar-se als veïns amb la suficient antelació.
Article 11è. Condicions dels edificis
1. Els edificis destinats a habitatges plurifamiliars, els locals comercials i de serveis
i els bars i restaurants i altres establiments que tinguin per objecte el despatx de
productes alimentaris cuinats o en els que es realitzin consumicions de qualsevol
tipus, així com també les grans superfícies comercials, supermercats, autoserveis i
establiments similars, han de disposar d’un espai tancat de dimensions suficients
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per a l’emmagatzematge dels residus que produeixen, en compliment d’allò que
estableix el Codi Tècnic de l’Edificació.
2. Aquests espais s’han de mantenir en les condicions adequades d’higiene i
netedat, i l’acumulació de deixalles s’ha d’efectuar mitjançant l’ús de contenidors
tancats i estancs.
Article 12è. Fraccions a separar dels residus municipals
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entenen com a principals fraccions a separar en
origen: brossa orgànica, envasos, paper i cartró, resta, vidre, restes vegetals de
jardineria, voluminosos, medicaments, piles, fluorescents i tòners.
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar les fraccions de residus recollides, en
funció de les variacions respecte les instal·lacions i possibilitats de gestió de
residus.
Article 13è. Residus exclosos del servei municipal de recollida de residus.
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 i d’hospitals, clíniques, centres assistencials, laboratoris i
altres establiments similars, inclosos en els Grups III i IV del Decret 300/1992, de
24 de novembre.
d) Els animals morts d’un pes superior a 20 kg.
e) Les deixalles i fems produïts en escorxadors, granges, laboratoris, casernes i
altres establiments similars, públics o privats.
f) Els productes procedents del decomís.
g) Qualsevol material residual que, en funció del seu contingut o presentació es
pugui qualificar de tòxic o perillós.
h) Els residus industrials, la gestió dels quals ve fixada per la normativa vigent.
i) La runa, residus d’enderrocs i altres residus de la construcció –entre d’altres la
uralita- i la demolició d’edificacions, la gestió dels quals ve fixada per la normativa
vigent.
j) Qualsevol material residual assimilable als assenyalats en els números anteriors
i, en tot cas, els que en circumstàncies especials determini l’Alcalde.
Article 14è. Definicions
De forma genèrica i aplicable a tot el municipi, s’entén per:
Article 14è. Definicions
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De forma genèrica i aplicable a tot el municipi, s’entén per:
a) Recollida selectiva: consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels
residus.
b) Recollida en àrea d’aportació: el sistema de recollida selectiva en indrets
concrets de la via pública, amb iglús o contenidors.
c) Recollida en àrea d’aportació d’ús exclusiu: el sistema de recollida selectiva basat
en un espai en que es col·loquen contenidors per a un grup d’usuaris.
d) Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge selectius de residus
municipals (per a residus que no es poden llençar als altres punts o pels altres
residus en cas d’emergència). S’exclouen expressament els residus de la fracció
orgànica.
Article 15è. Obligacions dels usuaris
1. Els usuaris resten obligats a separar en origen les diferents fraccions de residus
que estableix aquesta ordenança.
2. La utilització de les diferents modalitats de recollida selectiva i el respecte als
calendaris i horaris fixats són obligatoris per als usuaris.
En el cas dels titulars d’activitats econòmiques afectats per aquesta ordenança
poden deixar d’acollir-se a algun o tots els serveis del sistema municipal de
recollida sempre que disposin d’un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de
Catalunya i així ho demostrin segons allò indicat a l’article 9è d’aquesta ordenança.
3. Els usuaris resten obligats a dipositar llurs residus dintre dels elements de
contenció establerts en cada cas i a lliurar-los en condicions que no produeixin
abocaments, ni perjudicis als veïns, ni al medi. Si per incompliment d’aquest deure
es vessen residus a la via pública, l’usuari en serà el responsable.

4. En cas de lliurar els residus no convenientment classificats, l’Ajuntament podrà
no recollir-los i aplicar les sancions corresponents, i es considerarà el servei com a
realitzat.
CAPÍTOL 3 -LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA BROSSA ORGÀNICA
Article 16è. La fracció orgànica
La fracció orgànica comprèn els residus de matèria compostable (com ara restes de
menjar o plantes, triadures de verdura, peles i restes de fruita, restes de menjar,
closques d’ous, closques de marisc i altres mol·luscs, closques de fruits secs,
espines de peix, ossos, menjar en mal estat, restes de pa, marro del cafè, objectes
de suro (taps, etc.), tovallons de paper i animals domèstics morts de fins a 20 kg
de pes.
Se n’exclou, per disposar d’un sistema de recollida diferenciat, les restes de
jardineria en quantitats superiors a les establertes a l’article 27è. 4.
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Article 17è. Modalitat de recollida
1. Els usuaris han de lliurar la brossa orgànica en una bossa compostable
2. Les bosses es dipositaran a l’interior dels contenidors identificats per a aquest
tipus de residu en les àrees d’aportació que els correspongui.
Article 18è. Compostatge casolà
1. L’Ajuntament promourà el compostatge casolà a través de campanyes d’educació
ambiental i programes d’ajut.
2. El compostatge casolà podrà ser objecte de subvencions i/o bonificacions segons
s’estipuli a les corresponents ordenances fiscals, que també establiran el
procediment per a la sol·licitud de la bonificació.
CAPÍTOL 4 -LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS ENVASOS
Article 19è. La fracció envasos
La fracció envasos comprèn tota mena d’envasos i altres productes fabricats amb
materials plàstics, metalls i materials compostos de dos o més substàncies. En són
exclosos els residus objecte de recollida o tractament especial.
Article 20è. Modalitat de recollida
1. Els usuaris han de lliurar els envasos en una bossa tancada.
2. Les bosses es dipositaran a l’interior dels contenidors identificats per a aquest
tipus de residu en les àrees d’aportació que els correspongui.
CAPÍTOL 5 -LA RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ
Article 21è. La fracció paper i cartró
La fracció paper i cartró comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit,
paper d’ordinador, paper de cuina (sempre que no estigui brut d’oli o similar), i tota
mena d’envasos i embolcalls fabricat amb aquests materials, sempre que no siguin
associats a d’altres materials.
Article 22è. Modalitat de recollida
1. Els usuaris lliuraran el paper i cartró en bossa de paper o caixa de cartró a
l'interior dels contenidors identificats per a aquest tipus de residu en les àrees
d'aportació que els correspongui.
2. Opcionalment es podrà lliurar el paper i cartró a la Deixalleria Municipal.
CAPÍTOL 6 -LA RECOLLIDA SELECTIVA DE BOLQUERS
Article 23è. La fracció resta
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La fracció resta comprèn bolquers infantils o per adults, compreses i assimilables i
tots aquells residus pels quals no existeix una fracció de recollida selectiva o que no
tenen possibilitat de reciclatge (per exemple tiretes, cotó fluix amb restes de sang,
preservatius, etc.).
Article 24è. Modalitat de recollida
Els usuaris lliuraran la resta dins d’una bossa tancada a l'interior dels contenidors
identificats per a aquest tipus de residu en les àrees d'aportació que els
correspongui.
CAPÍTOL 7 -LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESTES DE JARDINERIA
Article 25è. La fracció restes de jardineria
La fracció restes de jardineria comprèn les restes vegetals o de poda dels jardins.
Article 26è. Modalitat de recollida
1. L’Ajuntament estableix un servei de recollida porta a porta de les restes vegetals
que es prestarà prèvia trucada a un telèfon de l’empresa concessionària del servei
que serà facilitat als usuaris.
2. Els usuaris lliuraran les restes de jardineria en saques estandaritzades a la via
pública, els dies i a l’horari corresponent. En el cas d’ús de bosses de plàstic serà
aplicable l’article 15è. apartat 4 d’aquesta ordenança.
3. Alternativament es podran lliurar a la Deixalleria Municipal.
CAPÍTOL 8 -LA RECOLLIDA SELECTIVA DE VOLUMINOSOS
Article 27è. La fracció voluminosos
La fracció voluminosos comprèn mobles, estris domèstics, trastos vells i altres
elements assimilables rebutjats en activitats de reparació o substitució de
l’equipament domèstic amb exclusió de qualsevol tipus de residu de naturalesa
industrial o comercial.
Article 28è. Modalitat de recollida
1. L’Ajuntament estableix un servei de recollida porta a porta dels residus
voluminosos que es prestarà prèvia trucada a un telèfon de l’empresa
concessionària.
2. Els usuaris lliuraran els voluminosos la nit abans de la recollida de manera que
no impedeixin el lliure pas de vehicles i vianants.
3. No es podran deixar voluminosos en quantitats superiors a 300 kg de pes o bé
un volum superior a 2 m cúbics. A partir d’aquestes quantitats s’hauran de portar a
la deixalleria municipal amb mitjans propis.
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4. Alternativament es podran lliurar a la Deixalleria Municipal.
CAPÍTOL 9 -LA RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE
Article 29è. La fracció vidre
1. La fracció vidre inclou els residus d’envasos i objectes d’aquest material així com
els vidres de finestres (vidre pla).
2. Els envasos de vidre retornables preferiblement no han d’incorporar-se a la
recollida del vidre, sinó al cicle de retorn d’aquests.
Article 30è. Modalitat de recollida
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en iglús
que a tal efecte estan instal·lats a la via pública, o opcionalment la Deixalleria
Municipal.
2. Els usuaris dipositaran el vidre dins dels iglús preferentment entre les 8h i les
22h, per tal d’evitar molèsties als veïns.
3. L’Ajuntament lliurarà gratuïtament un bujol amb rodes per al vidre als titular
d’activitats econòmiques que el sol·licitin, prèvia avaluació per part dels serveis
municipals de les necessitats d’emmagatzematge i transport als iglús.
CAPÍTOL 10 – RECOLLIDA D’ALTRES RESIDUS MUNICIPALS
Article 31è. Recollida de piles
Les piles han de ser lliurades a la Deixalleria Municipal o als contenidors tipus
piràmide ubicats a diferents comerços del municipi.
Article 32è. Recollida de fàrmacs
Els fàrmacs han de ser lliurats a les farmàcies, al CAP o altres espais habilitats per
a tal efecte.
Article 33è. Residus dels actes lúdics, celebracions o altres actes que
tinguin lloc a la
via pública
1. Per a esdeveniments on es generi puntualment una quantitat elevada de residus
municipals i que no pugui ser recollida segons el sistema de recollida habitual, es
comunicarà a l’Ajuntament i es concretaran els mecanismes de recollida.
2. En el cas de necessitar elements de contenció específicament per a l’acte,
l’Ajuntament cedirà els bujols necessaris per a la seva recollida selectiva sobre els
quals s’aplicarà un dipòsit a retornar quan els serveis municipals certifiquin que els
contenidors s’han retornat en
les condicions adequades.
CAPÍTOL 11 – DEIXALLERIA
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Article 34è. Instal·lació i residus admesos
1. La Deixalleria Municipal és una instal·lació de servei públic que actua com a
centre de recepció i selecció de residus municipals i assimilables.
2. De forma preferent, la Deixalleria es dedica a aquells residus municipals dels
quals no s’efectua la recollida selectiva, i a aquells que per ser o incorporar
matèries o substàncies perilloses s’han de gestionar de forma específica:
- Olis vegetals
- Fluorescents i llums de vapor de mercuri
- Pneumàtics
- Bateries
- Pintures, vernissos, coles, adhesius, dissolvents, herbicides, pesticides,
ceres, betums, cosmètics, etc. i altres productes i envasos de productes de
bricolatge, neteja o tractaments fitosanitaris de jardineria o horticultura.
- Piles
- Electrodomèstics que continguin o no substàncies perilloses
- Olis minerals i llaunes o envasos que n’hagin contingut
- Terra, runa, enderrocs i altres residus de la construcció
- Aerosols (laques, desodorants, etc.)
- Radiografies
- Tòners
- Termòmetres
- Residus d’electrònica o informàtica
- Cables elèctrics, ferralla, metalls
3. La Deixalleria és un punt d’educació ambiental i de referència per orientar els
usuaris sobre la gestió més adient de cada tipus de residu.

Article 35è. Usuaris i bonificacions
1. Poden utilitzar la Deixalleria els particulars i les activitats econòmiques que
portin residus admesos.
2. L’ús de la deixalleria serà objecte de bonificacions segons s’estipuli a les
corresponents ordenances fiscals. En aquestes ordenances s’estipularà igualment el
procediment de sol·licitud de les bonificacions.
CAPÍTOL 12 – PROHIBICIONS I CONTROL DE LA RECOLLIDA SELECTIVA
Article 36è. Prohibicions
No és permès:
No és permès:
a) Lliurar deixalles que continguin líquid, aigües residuals, olis cremats i residus
líquids o susceptibles de liquar-se.
b) Evacuar residus sòlids per la xarxa de clavegueram.
c) Dipositar residus a la via pública (incloses papereres de carrer) fora de la manera
establerta.
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d) No separar correctament les diferents fraccions de la brossa que es generen tant
a domicilis com en les activitats econòmiques.
e) Lliurar o abandonar residus municipals a altres municipis.
f) Dipositar a les àrees d’aportació qualsevol residu que no s’ajusti al que preveu
aquesta ordenança o fer-ho sense separar correctament.
g) Moure o traslladar els contenidors de les àrees d’aportació fora del lloc que
l’Ajuntament ha previst per la seva ubicació.
h) Recollir o aprofitar residus municipals sense autorització prèvia o llicència.
Article 37è. Control
L’Ajuntament, per mitjà dels inspectors que designi a tal efecte, exercirà el control i
la inspecció de la qualitat de la separació per part dels usuaris així com el correcte
funcionament del servei de recollida.
TÍTOL III -INFRACCIONS I SANCIONS
CAPÍTOL 1 -INFRACCIONS
Article 38è. Infraccions
Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes
establertes en aquesta Ordenança, com també aquelles que estiguin tipificades a la
legislació de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya en matèria de residus.
Article 39è. Competència
Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’Alcalde,
o bé per altres òrgans de l’Administració municipal, l’exercici de les quals els hagi
estat confiat per delegació.
Article 40è. Restauració
A més de la imposició de la sanció corresponent, l’administració municipal ha
d’adoptar les mesures escaients per a la restauració de la realitat física alterada i
de l’ordre jurídic infringit.
Article 41è. Tipificació general de les infraccions
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions lleus, greus i molt greus les tipificades a la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora de residus, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de
l’anterior i a les disposicions amb rang de llei que substitueixin o modifiquin les
anteriors.
3. A més de les infraccions tipificades com a lleus en la legislació esmentada, també
ho són per infracció de la present Ordenança les tipificades segons els quadres
d’infraccions i sancions annexes.
CAPÍTOL 2 -SANCIONS
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Article 42è. Sancions en matèria de gestió de residus
Les infraccions lleus en matèria de gestió de residus es sancionaran amb multes
mínimes de 80 € si la infracció és de caràcter domèstic i/o particular, i de 200 € si
és de caràcter d’activitat econòmica, i fins a un màxim de 300 €, segons s’articula a
la Llei 6/93.
Es considera una infracció greu l’incompliment reiteratiu dels apartats anteriors i es
sancionaran amb multes mínimes de 300 € (domèstic) i 1.500 € (activitat
econòmica), fins a un màxim de 3.000 €.
Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes mínimes de 3.000 €
(domèstic) i 4.500€ (activitat econòmica), fins a un màxim de 6.000 €.
Article 43è. Graduació de les sancions
1. Les sancions corresponents es graduen tenint en compte els criteris objectius i
subjectius, que poden ser apreciats separadament o conjuntament:
Criteris objectius:
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.
Criteris subjectius:
a. El grau de malícia del causant de la infracció.
b. El grau de participació en el fet per títol diferent a l’anterior.
c. La capacitat econòmica de l’infractor.
d. La reincidència.
2. En la fixació de les sancions es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de
la infracció no resulti més beneficiosa per l’infractor que el compliment de les
normes infringides.
Article 446è. Tipus de sancions
1. En els casos d’infracció lleu, a més de la multa, podrà exigir-se, si és el cas, la
reposició del bé a l’estat inicial.
2. En els casos d’infraccions greus i molt greus, amb independència de la multa a
que fa referència l’article 44 e) la sanció pot incorporar:
a) Reposició del bé al seu estat inicial.
b) Suspensió temporal de l’activitat, total o parcial, i de la llicència o títol
municipal que autoritza l’activitat.
c) Suspensió definitiva d’activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos
termes, de la llicència o títol municipal que autoritza l’activitat.
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d) Precinte d’aparells, vehicles i altres mitjans mecànics, temporal o definitiu.
3. Les sancions previstes en aquesta ordenança s’apliquen als responsables sense
perjudici de les accions civils i/o penals que escaigui emprendre en cada cas en
defensa del bé públic i de l’obligació de restablir els danys o d’indemnitzar pels
perjudicis causats.
4. La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta ordenança no exclou la
responsabilitat civil o penal que pugui correspondre al sancionat.
CAPÍTOL 3 -PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 45è. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador serà el que estableix la Llei 6/93, de 15 de juliol,
reguladora dels residus, pel que fa a les sancions en matèria de residus.
Supletòriament, serà d’aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
2. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per
l’Administració de l’Ajuntament contingui una sanció que, per la quantia de la multa
o pel seu caràcter, no sigui competència municipal, l’Alcalde elevarà l’expedient a
l’òrgan de l’Administració de la Generalitat que sigui competent per imposar la
sanció que es proposa, de conformitat amb la legislació sectorial aplicable.
Article 46è. Iniciació del procediment sancionador
El procediment s’inicia d’ofici com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan
competent, per ordre superior, per petició raonada d’altres òrgans a partir de les
actes esteses per part dels serveis d’inspecció degudament habilitats o per part de
la policia local, o a instància per denúncia presentada per qualsevol persona.
Article 47è. Responsables
Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta ordenança tots aquells
que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol siguin persones
físiques o jurídiques.
Disposició addicional primera
Els conceptes emprats en la present Ordenança i no definits expressament en la
mateixa, s’hauran d’entendre en els termes de les definicions contingudes en els
texts de les següents
disposicions legals:
-La Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.
-La llei 6/1993, de 15 de juliol, de Residus.
-Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus.
Disposició derogatòria
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Amb la promulgació de la present Ordenança queda derogada qualsevol altra que
contravingui les disposicions contingudes en la mateixa.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà del dia que es publiqui el text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província i mantindrà la seva vigència mentre no se
n’aprovi la modificació o derogació expressa.

ANNEX D’INFRACCIONS I SANCIONS
Codi

01-R
01A-R
01B-R

02-R

03-R
04-R
04A-R
04B-R
04C-R
05-R
06-R
07-R
08-R

09-R
10-R
11-R
12-R
13R

14-R

Infracció
TÍTOL II. ELS RESIDUS MUNICIPALS
No lliurar els residus en les condicions que estableix
aquesta ordenança:
- no separar correctament totes les fraccions
- dipositar els residus a qualsevol lloc que no
sigui l’indicat, incloses les papereres de la via
pública.
No acollir-se les activitats econòmiques al sistema de
recollida municipal establert ni presentar justificació del
gestor autoritzat que fa la recollida
Provocar/produir vessaments de residus a la via
pública
Utilitzar les àrees d’aportsció de forma incorrecta:
-

Domèstic €

Activitat
econòmica €

De 30 a 175

De 80 a 300

0

De 80 a 300

De 30 a 80

De 80 a 200

De 30 a 200

De 80 a 300

De 30 a 175

De 80 a 300

De 30 a175

De 80 a 300

De 30 a 175
De 30 a 80

De 80 a 300
De 80 a 200

De 30 a 125

De 80 a 250

De 30 a 200

De 80 a 300

De 30 a 80
De 30 a 80
De 30 a 175

De 80 a 200
De 80 a 200
De 80 a 300

De 30 a 125

De 80 a 200

sense separar selectivament els residus
deixant residus que no hi són acceptats
deixant residus fora dels contenidors o iglús

No facilitar el control i la inspecció per part de
l’Ajuntament o el personal designat per aquest fi.
Lliurar deixalles que continguin líquid, aigües residuals,
olis cremats i residus líquids o susceptibles de liquar-se
Evacuar residus sòlids per la xarxa de clavegueram
Moure o traslladar els contenidors de les àrees
d’aportació fora del lloc que els serveis tècnics
municipals han previst per la seva ubicació
Recollir o aprofitar residus municipals sense
autorització prèvia o llicència
Embrutiment o no selecció dels residus generats per
actes, celebracions, etc. que tinguin lloc a la via pública
No tenir cura amb els elements de contenció
Lliurar residus que no siguin els que aquesta
ordenança especifica com a residus municipals pels
quals es fa recollida
Destorbar (verbalment, físicament, etc.) el personal del
servei de recollida d’escombraries
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