ORDENANÇA REGULADORA DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT I
TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS.
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TÍTOL PRELIMINAR
En el marc de la normativa, polítiques i estratègies de la Comunitat Europea i de la legislació bàsica
de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament en l’àmbit de les seves competències,
assumeix el deure d’ordenar i gestionar els residus municipals.
Per una gestió eficient, cal cercar la participació i col·laboració dels productors de residus, dels
gestors privats i dels ciutadans en general. Per això, és necessari intensificar les accions dirigides a
la informació, la sensibilització i la conscienciació social.
La reducció, valorització i comercialització dels residus fan indispensable l’aplicació de les tècniques
de recollida selectiva, reciclatge i reutilització com a primeres matèries, que s’han de dur a terme amb
un alt nivell de protecció del medi ambient.
II
La producció d’escombraries ha experimentat en els darrers anys un augment del 25 per 100 (en
contrast amb un increment de la població del 2 per 100), fet que evidencia un creixement notori de la
quantitat de residus per habitant.
Els habitants de Pineda de Mar generem, segons dades de 1992, un promig de 1,8 kg de
deixalles/persona/dia. La destinació actual de les nostres escombraries és la de la deposició i
cobriment en un abocador controlat.
La bossa d’escombraries consta d’unes fraccions separables, com ara:
-

matèria orgànica
vidre
paper i cartró
plàstics
voluminosos (mobles, electrodomèstics...)
altres (metalls, minerals, especials, tòxics...)

Molts dels materials que aboquem indiscriminadament poden ésser aprofitats, reutilitzats o reciclats.
D’altres, si més no, controlats i derivats per evitar la contaminació.
Perquè és necessari que tots tinguem cura del nostre medi ambient, cal que generem menys residus
i que tots col·laborem en la recollida selectiva.
Amb la voluntat d’optimitzar els recursos i garantir una convenient gestió dels residus municipals,
l’Ajuntament ha establert la present ordenança.
TÍTOL I
De la recollida i transport dels residus sòlids urbans
Capítol primer
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Condicions generals i àmbit de prestació dels serveis
Article 1r. L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de les condicions segons les quals
l’Ajuntament prestarà i l’usuari utilitzarà els serveis destinats a la recollida i gestió, en l’àmbit
municipal de Pineda de Mar, dels residus urbans produïts.
Article 2n. L’objectiu general d’aquesta regulació és obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient
i en particular:
1.
2.
3.
4.
5.

Prevenir el risc per a l’aigua, l’aire, el sòl, la flora i la fauna.
Eliminar les molèsties per sorolls i olors.
Respectar el paisatge i els espais i elements naturals especialment protegits.
Impedir l’abandonament, els abocaments i, en general, l’eliminació incontrolada dels residus.
Potenciar el reciclatge de manera que s’estalviïn matèries primeres i energia i es millori la
qualitat ambiental.

Article 3r. Tenen la categoria d’usuaris als efectes de prestació d’aquests serveis, tots els veïns i
habitants de Pineda de Mar, els quals els utilitzaran d’acord amb les disposicions vigents.
Article 4t. Als efectes de la present Ordenança, tindran la categoria de residus urbans els materials
residuals següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El rebuigs de l’alimentació i del consum domèstic produïts pels ciutadans.
Els envasos i els embalatges.
Els mobles, ferralles, estris domèstics i andròmines.
Els residus produïts com a conseqüència de petites obres domiciliàries, quan el lliurament diari
als serveis de la recollida domiciliària no sobrepassi els vint litres.
Roba, calçat i qualsevol producte anàleg.
Els residus procedents de l’escombrada de les voreres, carrers i neteja de les platges.
Les deposicions dels animals domèstics que siguin lliurades de forma higiènica acceptable.
La brossa de la poda dels arbres i del manteniment de plantes, sempre que es lliuri trossejada.
Les cendres de la calefacció domèstica individual.
Els animals domèstics morts de pes inferior als 80 kilos, pels quals l’Ajuntament establirà el
corresponent servei de recollida.
Els vehicles fora d’ús quan concorrin en ells presumpcions d’abandonament, o quan els seus
propietaris hagin fet renúncia expressa a favor de l’Ajuntament per procedir a la seva eliminació.
Residus especials domèstics: medicaments caducats, fluorescents, bateries, dissolvents,
pintures, vernissos, piles, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses.
Residus provinents d’establiments comercials sempre i quan la seva naturalesa i volum siguin
equiparables als domèstics.

Article 5è. Queden exclosos dels serveis municipals de recollida de residus sòlids urbans els
següents materials residuals:
1.
2.
3.

Residus industrials i especials.
Els detritus sanitaris d’hospitals, clíniques i centres assistencials.
Els animals morts, el pes dels quals excedeixi de 80 kilos.
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4.
5.
6.
7.

Les deixalles i femtes produïts als escorxadors, laboratoris, casernes, parcs urbans i altres
establiments similars públics o privats.
Els productes procedents del decomís.
Qualsevol altra material residual que, en funció del seu contingut o forma de presentació, pugui
qualificar-se de perillosa.
Serà d’aplicació la legislació vigent pel que fa referència a determinats residus domèstics
especials (article 4.12) i residus industrials regulats específicament.

Article 6è. La recollida de deixalles i residus regulada per aquesta Ordenança serà efectuada per
l’Ajuntament o una empresa prestador del servei, mitjançant la prestació de dos classes de serveis: el
de recollida d’escombraries domiciliàries, i l’altre sobre la base de la recollida selectiva de deixalles.
Article 7è. 1. L’Ajuntament establirà anualment la taxa corresponent a la prestació dels diferents
serveis de recollida de deixalles i residus urbans. Els usuaris procediran al pagament de la taxa
corresponent al servei prestat, d’acord amb el que assenyala sobre això l’Ordenança Fiscal de la taxa
de recollida d’escombraries.
2. L’Ajuntament podrà establir bonificacions o descomptes en la taxa d’escombraries, en funció de la
selecció de deixalles assolida pels usuaris.
Article 8è. Seran sancionats els qui lliurin als serveis de recollida domiciliària els residus assenyalats
com a especials per als quals se’ls ha destinat un lloc apropiat. També seran sancionats els que
dipositin les deixalles fora dels contenidors o en un element de contenció diferent a l’assenyalat
expressament en cada cas pels serveis municipals.

Capítol segon

Del servei de recollida d’escombraries domiciliàries
Article 9è. 1. Es prohibeix l’abandonament de les escombraries. Els usuaris estan obligats a lliurar-les
als serveis de recollida d’acord amb l’horari establert a l’article 28è, i als llocs que assenyala l’article
15è, d’aquesta Ordenança.
2. Els infractors d’allò que disposa el número 1 anterior estan obligats a retirar les escombraries
abandonades, així com deixar net l’espai urbà que s’hagués embrutat; tot això amb independència de
les sancions que corresponguin.
Article 10è. La prestació del servei de recollida d’escombraries domiciliària comprendrà les següents
operacions:
a) Trasllat de les escombraries des dels punts del seu lliurament, d’acord amb allò que estableix
l’article 15è, fins als vehicles de recollida:
b) Buidatge de les escombraries als elements de càrrega dels esmentats vehicles;
c) Devolució, si procedeix, dels elements de contenció, una vegada buidats, als punts originaris de
recollida;
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d) Retirada de les escombraries abocades a la via pública com a conseqüència d’aquestes
operacions;
e) Transport i descàrrega de les escombraries als equipaments habilitats a aquest efecte pels
serveis municipals.
Article 11è. L’Ajuntament establirà els corresponents serveis per al lliurament o la recollida sectorial:
1. Els animals morts.
2. Els mobles, estris domèstics, trastos vells i els materials residuals procedents de petites
reparacions als domicilis.
3. En general, qualsevol mena de residu dels assenyalats a l’article 4t, que es regiran per allò que
disposa sobre això el Capítol quart del present Títol de la normativa desplegada en la present
Ordenança.
Article 12è. No es permet el transvasament o manipulació d’escombraries fora dels espais específics
destinats pels serveis municipals.
Article 13è. 1. Quant a la prestació del servei de recollida domiciliària, els usuaris estan obligats a
utilitzar els elements de contenció per a escombraries que en cada cas determinin els serveis
municipals.
2. Els usuaris estan obligats a lliurar les escombraries al servei de recollida domiciliària en tals
condicions que no produeixin abocaments de residus durant aquesta operació. Si com a
conseqüència d’una deficient presentació de les escombraries, es produïssin aquests abocaments,
l’usuari causant serà el responsable de la brutícia ocasionada a la via pública.
3. Les escombraries s’hauran de lliurar dipositant els residus en bosses ben tancades i tancar
seguidament els contenidors després d’usar-los. En cap cas s’autoritza el lliurament d’escombraries i
en paquets, caixes, bosses no homologades i similars.
4. Es prohibeixen els residus líquids en el lliurament d’escombraries domiciliàries.
5. Per al seu lliurament als serveis de recollida domiciliària, tots els elements que continguin
escombraries hauran d’estar perfectament lligats, ben plegats o tapats de manera que no produeixin
abocaments de materials residuals.
Article 14è. 1. Els contenidors seran propietat de l’Ajuntament o del concessionari, excepte en els
casos de contenidors d’ús exclusiu dels residus industrials o comercials.
2. El tipus d’element de contenció i el número d’unitats a fer servir en un local comercial, indústria,
establiment o equipaments col·lectius, tot i que siguin de propietat particular, serà fixat pels serveis
municipals, així com la seva ubicació.
L’Ajuntament disposarà d’un registre en què constaran tots els comerços i/o indústries productores
de residus assimilables i en què ha de constar el presumpte volum d’aquests i la seva composició
qualitativa i quantitativa.
3. Els elements de contenció referits a l’apartat 2 del present article, d’ésser retornables, hauran de
portar clarament indicats al seu exterior el nom del carrer i número corresponent, a efectes
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d’identificació del bloc d’habitatges, local, indústria o establiment. Tota pèrdua o desaparició
d’aquests contenidors d’ús exclusiu ha de ser notificada a l’Ajuntament.
4. Els usuaris del servei de recollida d’escombraries domiciliària, amb contenidors comunitaris
particulars, estan obligats a mantenir els seus elements de contenció retornables en perfectes
condicions de neteja i d’ús.
5. Els elements contenidors de residus seran tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel personal
de recollida, amb cura per no causar-los cap dany i es procedirà a la seva renovació quan hagin
quedat inutilitzats per al servei.
6. 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 corresponents.
En els supòsits contemplats als números 1 i 3 anteriors, els serveis municipals poden procedir a la
neteja dels elements contenidors bruts, així com imposar la seva renovació, retirant fins i tot el
contenidor inservible i substituint-lo per un altre de nou. Tant en el cas de neteja com el de
substitució, es podrà imputar el cost del servei al responsable, d’acord amb allò que assenyalen les
Ordenances Fiscals i sense perjudici d’imposar la sanció corresponent.
Article 15è. 1. Els usuaris estan obligats a dipositar les escombraries dins dels contenidors, segons
les normes establertes, i es prohibeix l’abandonament dels residus al voltant de les zones habilitades
per a la col·locació d’aquests elements de contenció.
2. A les zones de la vila en les quals l’Ajuntament establís la recollida d’escombraries mitjançant l’ús
de contenidors fixes al carrer, els ciutadans cuidaran de no impedir les operacions corresponents a la
seva càrrega, descàrrega i trasllat.
L’Alcaldia, a proposta dels serveis municipals, sancionarà a qui amb la seva conducta causés
impediment a la prestació del servei de retirada o a la reposició dels contenidors.
3. L’Ajuntament podrà establir també quals i reserves especials de l’espai urbà per a càrrega,
descàrrega i altres operacions necessàries per la col·locació de contenidors d’escombraries.
4. En les zones on no ha estat possible la instal·lació de contenidors els usuaris les dipositaran,
mitjançant els elements de contenció corresponents, a la vorera, com més a prop millor de la vorada
del carrer.
Capítol tercer
De l’ús d’instal·lacions fixes per a escombraries
Article 16è. 1. Es prohibeix l’evacuació de residus sòlids per la xarxa de clavegueram.
2. Únicament s’exceptuaran de tot allò prescrit a l’apartat anterior les deposicions dels animals
domèstics sense embolcalls.
Article 17è. 1. Tots els edificis per a habitatges, locals industrials i comercials i altres establiments
que siguin de nova edificació, hauran de disposar d’un espai tancat, de dimensions suficients, per a
l’acumulació i emmagatzematge de les escombraries diàriament produïdes. La resta d’edificis,
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indústries comerços i activitats en els quals els Serveis Tècnics Municipals considerin necessari el
condicionament per als residus, disposaran d’un termini per a la seva adaptació.
2. L’acumulació d’escombraries a l’espai a què fa referència el número 1 anterior (cambra de prerecollida), es farà mitjançant l’ús d’elements de contenció suficients, estancs i perfectament tancats.
3. Les cambres de pre-recollida i els elements de contenció destinats a l’acumulació d’aquestes
hauran de mantenir-se en perfectes condicions d’higiene i neteja.
4. Les característiques de construcció i les condicions que hauran de complir les cambres de prerecollida i conductes per a escombraries a què fa referència el present article i el 18, es regiran pel
que figura a l’annex III de la present ordenança, i altres disposicions posteriors que siguin aprovades
a proposta dels Serveis Tècnics Municipals.
Article 18è. 1. Els conductes d’ús col·lectiu per a evacuació d’escombraries, instal·lats o a instal·lar
als edificis d’habitatge, hauran de complir la Norma Tècnica Municipal corresponent, així com les
restants disposicions vigents sobre edificació.
2. Es prohibeix tirar per conductes col·lectius d’evacuació d’escombraries, materials residuals sense
protegir, així com vessar residus en forma líquida. El lliurament de les escombraries es farà, en tot
cas, cuidant del manteniment físic o higiènic d’aquestes conduccions.
Capítol quart
Dels serveis de recollida sectorial de residus
Article 19è. L’Ajuntament establirà o donarà concessió dels serveis de recollida sectorial de residus
urbans que cregui convenient, tals com:
a) La recollida de mobles, estris domèstics, trastos vells i elements residuals rebutjats pels
ciutadans en activitats de reparació o substitució del seu equipament domèstic;
b) La recollida dels animals domèstics morts;
c) La recollida de vehicles fora d’ús;
d) Productes especialment tòxics.
Article 20è. 1. Els contenidors fixos específics al carrer queden exclusivament reservats per a la
prestació del corresponent servei de recollida sectorials de residus. Es prohibeix dipositar als
esmentats contenidors materials residuals diferents als expressament consignats en cada cas. Els
infractors seran sancionats.
2. Es prohibeix la tria dels objectes i residus dipositats als contenidors específics per a trastos. Als
infractors se'ls podrà aplicar la sanció corresponent.
3. El servei de recollida d’animals morts es porta a terme de forma puntual, i per a animals domèstics
que conviuen en els domicilis. Aquest servei s’ha de sol·licitar i concertar mitjançant trucada
telefònica a l’Ajuntament. Aquest servei generarà una taxa regulada en les Ordenances Municipals
de la tinença d’animals domèstics.
Els animals morts en la via pública seran retirats els Serveis Municipals. Qualsevol ciutadà pot avisar
per mitjà de la Policia Municipal a fi que l’animal pugi ser retirat el més aviat possible.
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4. Dintre del programa anual de recollida de residus a què es refereix el número 2 de l’article 26è, els
serveis municipals informaran als ciutadans de les condicions i modalitats de prestació dels serveis
de recollida sectorial de residus.
Article 21è. 1. Dels vehicles abandonats en portarà control i la gestió l’Ajuntament, seguint els
corresponents tràmits administratius, ja que estan catalogats com a residus sòlids urbans.
2. L’assumpció del caràcter residual implicarà que l’Ajuntament pugi adquirir la propietat sobre els
vehicles objecte d’abandonament en els casos següents.
a) Quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir situació d’abandonament a judici dels
serveis municipals competents, i es compleixin els terminis i disposicions legals establerts;
b) Quan el propietari del vehicle fora d’ús el declari residual, fet que implicarà la renúncia de la seva
propietat a favor de l’Ajuntament.
Capítol cinquè
De l’aprofitament i la recollida selectiva dels materials residuals continguts a les escombraries
Article 22è. 1. Una vegada dipositats els rebuigs i residus al carrer dintre dels elements de contenció
autoritzats, en espera d’ésser recollits pels serveis municipals, adquiriran el caràcter de propietat
municipal.
2. Ningú es pot dedicar a la recollida o aprofitament dels rebuigs de qualsevol tipus i residus sòlids
urbans sense prèvia autorització municipal.
Article 23è. Als efectes d’aquesta Ordenança, es considera selectiva la recollida o lliurament per
separat d’un o més materials residuals dels continguts al rebuig.
Article 24è. L’Ajuntament, mitjançant els serveis municipals, podrà portar a terme totes les
experiències i activitats en matèria de recollida selectiva que cregui convenients, introduint a l’efecte
les modificacions necessàries en l’organització del servei de recollida d’escombraries.
Article 25è. 1. L’Ajuntament afavorirà i fomentarà les iniciatives privades o públiques per valoritzar els
residus que, a judici dels serveis municipals, tinguin possibilitats d’assolir resultats positius per a la
vila.
2. L’Ajuntament, en exercici de les seves potestats i desprès d’escolar els interessats, podrà establir
el règim especial de beneficis fiscals, ajudes econòmiques, etc, destinades a possibilitar les
campanyes de recollida selectiva de residus i/o la reducció de la seva producció.
Article 26è. 1. A l’efecte de la recollida selectiva, els diferents productes seleccionats trobaran a la
seva disposició contenidors específics distribuïts pel terme municipal.
2. Els residus especialment contaminants i altres que hauran de ser especificats en la proposta anual
s’hauran d’entregar en espais específics (centres de recollida selectiva municipal) dissenyats a tal
efecte.
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Capítol sisè
Règim i horari de prestació dels serveis de recollida de residus
Article 27è. 1. L’Ajuntament establirà la recollida d’escombraries domiciliària, en totes les seves
modalitats, amb la freqüència que consideri més idònia pels interessos de la vila.
2. Els serveis municipals faran pública anualment la programació d’horaris i de mitjans previstos a la
prestació dels serveis de recollida, amb indicació del calendari corresponent d’acord amb les
necessitats del servei.
3. L’Ajuntament podrà introduir en tot moment les modificacions al programa de serveis de recollida
que, per motius d’interès públic, tingui per convenients.
4. Els serveis municipals faran pública amb la suficient antelació qualsevol canvi a l’horari, la forma o
freqüència de prestació del servei, amb excepció de les disposicions dictades per l’Alcaldia en
situació d’emergència.
Article 28è. 1. Essent la prestació del servei de recollida nocturna, llevat del que es desprèn de
l’aplicació de l’assenyalat al número 2 de l’article 27è, es prohibeix el lliurament de les escombraries
al carrer abans de les 20 hores.
2. S’autoritza la permanència al carrer dels contenidors particulars normalitzats per a escombraries
una vegada buidats, fins a les 8,30 hores.
TÍTOL II
De la recollida, transport i abocament de terres i runes
Capítol primer
Condicions generals i àmbit d’aplicació
Article 29è. Als efectes de la present Ordenança, tindran la consideració de terres i runes els
següents materials residuals:
1.
2.
3.

Les terres, pedres i materials similars provinents d’excavacions.
Els residus resultants de treballs de construcció, demolició, enderrocament i, en general, tots
els sobrants d’obres majors i menors.
Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que en circumstàncies especials
determini l’Alcaldia.

Article 30è. La intervenció municipal en matèria de terres i runes tindrà per objecte evitar que, com a
conseqüència de les activitats expressades, es produeixi:
1.
2.
3.
4.

L’abocament incontrolat d’aquests materials o efectuat de forma inadequada.
L’abocament en llocs no autoritzats.
L’ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic.
El deteriorament dels paviments i altres elements estructurals de la vila.
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5.

La brutícia de la via pública i altres superfícies de la vila i del terme municipal.

Article 31è. L’Ajuntament obligarà que l’abocament de terres i runes s’efectuï en llocs degudament
autoritzats.
Capítol segon
De la utilització de contenidors per a obres
Article 32è. Als efectes d’aquesta Ordenança, es designa amb el nom de «contenidors» per a obres
els recipients normalitzats, especialment dissenyats per ésser carregats i descarregats sobre vehicles
de transport especial, i destinats a la recollida dels materials residuals que s’especifica a l’article 29è.
Article 33è. 1. La col·locació de contenidors per a obres està subjecta a llicència municipal, que serà
atorgada pels serveis municipals corresponents.
2. Els contenidors per a obres situats a l’interior acotat de zones d’obres no precisaran llicència; amb
tot, en els altres requisits hauran d’ajustar-se a les disposicions d’aquesta Ordenança.
3. Les Ordenances Fiscals regularan el pagament de la taxa corresponent a la col·locació dels
contenidors per a obres a la via pública.
Article 34è. Els contenidors per a obres solament podran ésser utilitzats pels titulars de la llicència a
què fa referència l’article anterior.
Cap persona pot efectuar abocaments de cap mena en el contenidor, de no haver-hi autorització del
titular de la llicència. Els infractors seran sancionats.
Article 35è. 1. Els contenidors per a obres estan obligats en tot moment a presentar en el seu exterior
de manera perfectament visible:
a) El nom o raó social i telèfon del propietari o de l’empresa responsable;
b) L’indicatiu municipal corresponent al pagament de la taxa a què fa referència el número 3 de
l’article 33è.
Article 36è. 1. Una vegada plens, els contenidors per a obres hauran de ser tapats immediatament de
manera adequada, de tal manera que no es produeixin abocaments a l’exterior de materials
residuals.
2. Igualment és obligatori tapar els contenidors al finalitzar l’horari de treball.
Article 37è. 1. Les operacions d’instal·lació i retirada dels contenidors per a obres hauran de realitzarse de manera que no causin molèsties als ciutadans.
2. Els contenidors d’obres hauran d’utilitzar-se o manipular-se de manera que el seu contingut no
s’aboqui a la via pública o no pugi ésser aixecat o escampat pel vent.
En cap cas el contingut de materials residuals excedirà del nivell més baix del seu límit superior.
3. En retirar el contenidor, el titular de la llicència d’obres haurà de deixar en perfectes condicions de
neteja la superfície de la via pública ocupada.
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4. El titular de la llicència d’obres serà responsable dels danys causats al paviment de la via pública,
havent de comunicar-los immediatament als serveis municipals corresponents en cas d’haver-se
produït.
Article 38è. 1. Els contenidors se situaran, si fos possible, a l’interior de la zona tancada d’obres i, en
altre cas a les voreres de les vies públiques quan aquestes tinguin tres o més metres d’amplada. De
no ser així, haurà d’ésser sol·licitada l’aprovació de la situació proposada.
2. En tot cas hauran d’observar-se en la seva col·locació les prescripcions següents:
a) Es situaran preferentment davant de l’obra a què serveixen o tant a prop com sigui possible;
b) Hauran de situar-se de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment als
encreuaments respectant les distàncies establertes pels estacionaments pel Codi de la
Circulació.
c) No podran situar-se als passos peatonals ni davant d’ells, ni als guals, ni reserves
d’estacionament i parada, excepte quan aquestes reserves hagin estat sol·licitades per a la
mateixa obra; tampoc podran situar-se a les zones de prohibició d’estacionament;
d) En cap cas podran ésser col·locats total o parcialment sobre les tapes d’accés de serveis públics,
sobre boques d’incendis, forats dels peus d’arbre ni, en general, sobre cap element urbanístic, la
utilització de la qual pogués ésser dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència:
e) Tampoc podran situar-se sobre les voreres, l’amplada de la qual, deduït l’espai ocupat per les
tanques en el seu cas, no permeti una zona de pas lliure d’un metre com a mínim una vegada
col·locat el contenidor; ni a les calçades quan l’espai que queda lliure sigui inferior a 2,75 m en
vies d’un sol sentit de circulació, o de 6m en vies de doble sentit.
3. Seran col·locats en tot cas de manera que el seu costat més llarg estigui situat en sentit paral·lel a
la vorera.
4. Quan els contenidors estiguin situats a la calçada, hauran de col·locar-se a 0,20 m de la vorera, de
manera que no impedeix que les aigües superficials arribin i discorrin per l’escorredora fins a
l’embornal.
Article 39è. Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant una nit, hauran de portar
incorporats els senyals reflectants o lluminosos suficients per fer-los identificables.
Article 40è. Els contenidors per a obres seran retirats de la via pública:
1.
2.
3.

Quan s’acabi el termini de la concessió de la llicència d’obres.
En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat municipal.
Quan estiguin plens, per procedir al seu buidatge.

Capítol tercer
Del lliurament i abocament de terres i runes
Article 41è. El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans es podrà efectuar de les següents
maneres:
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a) Directament als Centres de Recollida Selectiva establerts a tal efecte pels serveis municipals,
quan el volum de lliurament sigui superior a 20 litres i inferior a 500 litres;
b) Directament als llocs d’abocament definitiu habilitats pels serveis municipals quan sobrepassi la
quantitat estipulada a l’apartat a) d’aquest article.
Article 42è. 1. En tot allò que respecta al lliurament i abocament de terres i runes, es prohibeix:
a) Dipositar als contenidors d’obra residus que continguin matèries inflamables, explosives, nocives
i perilloses; susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de
materials residuals que per qualsevol causa pugin causar molèsties als veïns o als usuaris de la
via pública;
b) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol material residual similar en els contenidors
d’obra;
c) Abocar-los en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat expressament autoritzats
per l’Ajuntament per a tal finalitat;
d) Abocar-los en terrenys de propietat particular o pública, excepte quan es disposi d’autorització
expressa del titular del domini, que haurà d’acreditar davant l’Autoritat Municipal.
2. Als terrenys de propietat particular o pública a què fa referència l’apartat d) anterior es prohibirà
l’abocament, encara que es disposi d’autorització del titular quan:
a) Puguin produir-se alteracions substancials de la tipografia del terreny, a menys que s’hagi atorgat
prèvia llicència municipal;
b) Pugin produir-se danys a tercers o al medi ambient o afecti a la higiene pública o l’adornament de
la vila, com a conseqüència de les operacions de descàrrega i abocament dels esmentats
materials.
3. Seran sancionats els qui infringeixin allò disposat als números 1 i 2 anteriors.
Capítol quart
Del transport de terres i runes
Article 43è. 1. Els vehicles en què s’efectuï el transport de terres i runes reuniran les degudes
condicions per evitar l’abocament del seu contingut sobre la via pública.
2. Per la càrrega dels vehicles s’adoptaran les precaucions necessàries per impedir que s’embruti la
via pública.
3. No es permet que els materials transportats sobrepassin els extrems superiors. No es permet
tampoc la utilització de suplements addicionals no autoritzats per augmentar les dimensions o la
capacitat de càrrega dels vehicles contenidors.
4. Els materials transportats hauran d’ésser coberts o protegits de manera que no es desprengui pols
ni es produeixin abocaments de materials residuals.
Article 44è. 1. Els transportistes de terres i runes estan obligats a procedir a la neteja immediata del
tram de via afectada, en el supòsit que la via pública s’embrutís com a conseqüència de les
operacions de càrrega i descàrrega.
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2. També queden obligats a retirar en qualsevol moment, i sempre que siguin requerits per l’autoritat
municipal, les terres i runes abocades en llocs no autoritzat.
3. Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afectada i a la retirada dels materials
abocats a què fan referència els números 1 i 2 anteriors, essent imputats als responsables els costos
corresponents al servei prestat, sense perjudici de la sanció corresponent.
4. Quant a allò dispost al número 3 anterior, seran responsables solidaris els empresaris i promotors
de les obres i treballs que hagin originat el transport de terres i runes.
5. La responsabilitat sobre el destí últim de les terres i runes finalitza en el moment en què aquests
materials siguin rebuts i descarregats en els equipaments autoritzats a l’efecte pels serveis
municipals.
Capítol cinquè
De les llicències d’obres, en tot allò concernent a la neteja
Article 45è. La concessió de la llicència d’obres portarà aparellada, en tot allò que es refereix a la
producció de terres i runes, l’autorització corresponent per a:
a) Produir runes i poder-les abocar al contenidor corresponent;
b) Transportar les terres i runes per la vila, en les condicions establertes als articles 43è i 44è
d’aquesta Ordenança;
c) Descarregar els esmentats materials en el lloc d’acumulació o abocament final de runa.
Capítol sisè
Horari
Article 46è. 1. La deposició de terres i runes als contenidors es farà durant les hores en què no es
causi cap molèstia al veïnat.
2. La permanència al carrer dels contenidors per a obres, des del migdia del dissabte fins a les set
hores del dilluns següent, restarà condicionada al seu cobriment i protecció fins que es reemprengui
l’activitat.
3. Seran sancionats els infractors d’allò que disposa el número 2 anterior, a menys que, davant de
circumstàncies excepcionals, haguessin obtingut autorització expressa dels serveis municipals
corresponents.
TÍTOL III
De la recollida i transport dels residus industrials i especials
Capítol primer
Condicions generals i àmbit d’aplicació
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Article 47è. 1. El present Títol regularà les condicions en què es duran a terme dintre del Municipi de
Pineda de Mar la recollida i el transport dels residus industrials i especials.
2. Tindran la categoria de residus industrials qualsevol material sòlid, gasós o líquid resultant d’un
procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el productor o posseïdor
dels quals el destini a l’abandonament.
3. Tindran la categoria de residus especials, qualsevol residu industrial o comercial que per les seves
característiques tòxiques o perilloses o per causes del seu grau de concentració, requereix un
tractament específic i un control periòdic dels seus efectes nocius potencials.
Article 48è. 1. Tindran la categoria de residus perillosos tots els materials residuals, industrials i
especials que continguin qualsevol dels contaminants prioritaris assenyalats a l’Annex número II de la
present Ordenança, en quantitat o concentració tals que puguin suposar un risc per a l’home, la
fauna o la flora.
2. També tindran la categoria de residus perillosos tots els que presentin característiques de toxicitat,
verinosos, inflamables, explosius, corrosius, cancerígens o qualsevol altre que comporti perill per a
l’home o el medi ambient.
3. Els residus radioactius no són objecte d’aquesta Ordenança.
Article 49è. Correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya sens perjudici de les
competències que sobre residus correspon a les Entitats Locals, adoptar les mesures necessàries
per fomentar les activitats amb la minimització, tractament en origen i l’aprofitament o l’eliminació de
residus industrials i assegurar que aquestes activitats s’efectuïn en condicions adequades per a la
protecció del medi ambient.
Article 50è. Són obligacions del productor i posseïdor de residus garantir que els residus que generin
o posseeixin siguin gestionats d’acord amb les prescripcions de la llei vigent.
El productor de residus, prenent en consideració els condicionants que imposen els processos de
producció actuals i la tecnologia disponible, han d’aplicar tecnologies que permetin la reducció de la
producció de residus i aplicar les tècniques més adequades per eliminar-ne les substàncies
perilloses.
Els productors o posseïdors de residus industrials i especials poden gestionar-los directament o bé
poden cedir els seus drets a tercers a fi que aquests s’encarreguin de recollir-los i transportar-los o
de realitzar les operacions d’eliminació i/o d’aprofitament.
Article 51è. Els productors o posseïdors de residus industrials i especials que els lliuressin a un tercer
que no hagués obtingut la corresponent llicència respondrà solidàriament amb aquell de qualsevol
responsabilitat i/o sanció que se’n derivés de l’incompliment de tot això prescrit.
La cessió dels residus industrials i especials no eximeix de la responsabilitat civil derivada de
qualsevol perjudici causat pels residus si el beneficiari de la cessió no la pogués atendre.
Qualsevol recollida i transport de residus industrials ha de ser realitzada pels productors o per
tercers, que a més de la preceptiva llicència municipal, han d’estar inscrits en el registre de
transportistes de residus industrials i han de portar el corresponent full de seguiment acreditatiu en
els desplaçaments.
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Article 52è. 1. Per ésser transportats, la càrrega dels residus industrials i especials sobre el vehicle
es farà a l’interior de l’establiment lliurador. Solament en casos de manifesta impossibilitat podrà
efectuar-se a la via pública.
2. Tractant-se de residus perillosos, la càrrega a la via pública exigirà autorització municipal prèvia.
3. La desaparició o la pèrdua de residus sòlids perillosos dins del terme municipal ha de ser
comunicat immediatament a l’Ajuntament.
4. S’ha de donar compte a l’autoritat judicial en cas d’abocaments, vessaments o emissions de
productes de naturalesa urbana, biològica, etc, que alterin la qualitat de vida de les persones o que
provoquin qualsevol situació de risc ambiental en què es presumeix que ha existit dol o que incideix
clarament en la qualitat del medi.
Article 53è. 1. Els productors, posseïdors i tercers autoritzats que produeixin, manipulin o transportin
residus industrials i especials, estan obligats a facilitar a l’Ajuntament tota la informació que els hagi
estat requerida sobre l’origen, la naturalesa, composició, característiques, quantitat, forma
d’evacuació, sistema de pre-tractament i de tractament definitiu i destí final dels residus de què es
tracti.
2. Les persones a les quals obliga el punt número 1 del present article estan així mateix obligades en
tot moment a facilitar a l’Ajuntament les actuacions d’inspecció, vigilància i control que aquest tingui
per convenient realitzar.
3. En la sol·licitud de la preceptiva llicència per a la instal·lació, la reforma o l’ampliació d’una activitat
industrial o comercial s’ha d’incloure en el projecte la presumpta composició tant física com química
dels residus, un pla de minimització d’aquests, així com les dades especificades a l’articulat de la
present ordenança.
4. Les empreses en les quals existeixi un risc de contaminació greu i susceptible d’afectar i
d’atemptar contra la salut humana i el medi, ha de confeccionar un pla d’emergència ambiental.
5. L’Ajuntament es podrà fer càrrec dels residus assimilables a urbans a voluntat pròpia.
TÍTOL IV
Del tractament i de l’eliminació dels residus sòlids
Capítol primer
Condicions generals i àmbit d’aplicació
Article 54è. 1. Aquest Títol regularà les condicions per procedir al tractament i l’eliminació dels
residus sòlids urbans generats en el terme de Pineda de Mar o que prèvia autorització de
l’Ajuntament, poguessin ésser tractats o eliminats en les seves instal·lacions i equipaments.
2. Queden exclosos de les normes d’aquest Títol:
a) Els residus radioactius;
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b) Els residus generals com a conseqüència d’activitats mineres o extractives;
c) Els residus agrícoles o ramaders produïts en fase d’explotació.
3. En tot allò que es refereix als residus assenyalats als apartats b) i c) del número 2 anterior,
l’Ajuntament podrà establir normes especials per al seu tractament o eliminació, a proposta dels
serveis municipals.
Article 55è. Als efectes d’aquesta Ordenança, tindran caràcter de residus sòlids els materials
següents que, per tant, entren a l’àmbit d’aplicació de la seva aplicació:
a) Qualsevol material residual en estat sòlid, líquid o pastós presentat dintre dels elements de
contenció;
b) Els materials en estat gasós que es lliurin degudament envasats;
c) Qualsevol material resultat de processos de fabricació, transformació, utilització, consum o
neteja, que hagin estat abandonats o que el seu productor o posseïdor destini a l’abandonament;
d) Tot bé moble, substància, matèria o producte, que el productor o posseïdor del qual vulgui
confiar al tractament residual o a la seva eliminació;
e) En general tota mena de materials que tècnicament entren a l’àmbit de gestió dels residus sòlids.
Article 56è. 1. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entendrà per tractament el procés o conjunt de
processos que s’apliquen als materials residuals sota la tutela administrativa, l’objecte del qual sigui
l’emmagatzament, transvasament, tria, classificació i reutilització i valorització dels residus, ja sigui
com a matèries primeres o semielaborades, o pel seu aprofitament energètic.
2. També s’entendrà com a tractament totes les operacions destinades a obtenir que els materials
residuals puguin deposar-se o abocar-se al medi natural en condicions tals que no produeixi cap
afecció a persones, coses recursos naturals o al medi ambient.
3. S’entendrà per eliminació el confinament definitiu o a llarg termini dels residus al terreny o la seva
destrucció mitjançant processos tèrmics quan d’ells no se’n derivin cap mena d’aprofitament
energètic.
Article 57è. 1. L’Ajuntament podrà exigir dels ciutadans que lliurin els residus als equipaments
municipals en condicions de possibilitar la prestació del servei de tractament o eliminació amb una
total garantia de seguretat per a les persones i el medi.
2. Els equipaments municipals de tractament o eliminació de residus podran rebutjar la recepció de
qualsevol material residual que no compleixi, per la seva naturalesa o forma de presentació, les
exigències que s’haguessin establert respecte a la seva recepció.
Article 58è. 1. Es prohibeix tota mena d’abandonament dels residus.
2. Als efectes de tot allò prescrit en aquesta Ordenança, es considerarà abandonament tot acte que
tingui per resultat deixar incontroladament els materials residuals a l’entorn.
3. També es consideraran abandonament els actes encaminats, sota l’encobriment d’una cessió, a
títol gratuït o no, a substreure al seu propietari d’allò prescrit a la present Ordenança.
4. Seran sancionats els qui abandonin residus.
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Article 59è. Els serveis municipals podran recollir els residus abandonats, transportar-los i eliminarlos imputant el cost dels serveis prestats als responsables, sense perjudici de la sanció que
correspongui imposar-hi de la reclamació de les responsabilitats civils o criminals de l’abandonament.
Article 60è. El servei de tractament i eliminació de residus podrà ésser prestat per l’Ajuntament per
gestió directa o indirecta, mitjançant consorcis, concerts amb els particulars o qualsevol altra fórmula
que tingui per convenient.
Article 61è. 1. L’Ajuntament, en exercici de les seves potestats, afavorirà les iniciatives que, a judici
dels serveis municipals tinguin per objecte la recuperació i valorització dels materials residuals.
2. Així mateix, l’Ajuntament afavorirà les iniciatives tendents a la reutilització dels recursos recuperats
dels residus per a la fabricació de nous béns.
Article 62è. 1. Els usuaris abonaran, per la prestació del servei de tractament i eliminació de residus,
la taxa corresponent que al respecte establirà l’Ordenança Fiscal sobre la Taxa de recollida
d’escombraries.
2. Tindran el caràcter de taxa fiscal les tarifes que s’estableixin a les instal·lacions o equipaments
corresponents pel tractament o eliminació de cada tipus de residu.
Capítol segon
De la responsabilitat dels productors de residus
Article 63è. 1. El productor o posseïdor serà responsable de tots els danys que pugin produir els
residus, a menys que hagi fet lliurament d’ells a persones autoritzades per l’Ajuntament o altres
Organismes Oficials competents en la matèria, pel seu tractament o eliminació.
2. Els productors o posseïdors de residus que els lliurin pel seu transport, tractament o eliminació a
un tercer no autoritzat, seran responsables solidaris amb aquest de qualsevol perjudici que se’n
pogués derivar. Així mateix respondran solidàriament de les sancions que procedís imposar.
3. Els que tracten o eliminen residus seran responsables dels danys que es produïssin com a
conseqüència de defectes d’informació sobre les característiques dels residus lliurats, o de mala fe
per part del productor o posseïdor, menys els casos en què l’eliminador dels residus no disposi
d’autorització municipal per al desenvolupament de la seva activitat, d’acord amb allò que assenyala
al número 2 anterior.
4. Els ciutadans, excepte en el cas de lliurar els residus als serveis municipals o a tercers
degudament autoritzats per l’Ajuntament, estan obligats a adoptar les mesures necessàries per
assegurar-se que els residus són tractats o eliminats en condicions de total seguretat.
Article 64è. Davant la presumpta responsabilitat criminal a causa d’abandonament de residus,
l’Ajuntament interposarà d’ofici l’oportuna acció penal davant la jurisdicció competent.
Capítol tercer
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De les llicències i autoritzacions
Article 65è. 1. D’acord amb la Llei 42/75, de 19 de novembre i el Reglament d’Activitats Molestes,
Nocives, Insalubres i Perilloses de 30 de novembre de 1961, les activitats de tractament i eliminació
de residus sòlids estan subjectes a llicència municipal.
2. La llicència municipal a què fa referència el número 1 anterior serà atorgada per l’Alcaldia, essent
preceptiu per iniciar el desenvolupament de l’activitat l’informe positiu dels serveis municipals
competents.
3. Les instal·lacions o equipaments que desenvolupin activitats de tractament o eliminació de residus
i que no disposin de la llicència municipal corresponent, seran considerades clandestines, i poden
ésser clausurades immediatament, sense perjudici de les sancions que corresponguessin ni de la
reclamació per les responsabilitats que se’n haguessin derivat.
Article 66è. Les instal·lacions o equipaments dels particulars dedicats al tractament o eliminació de
residus estan subjectes a revisió tècnica municipal, en qualsevol moment a indicació de l’Autoritat
Municipal.
Capítol quart
Dels dipòsits de residus dels particulars
Article 67è. 1. Es prohibeix l’eliminació mitjançant la deposició dels residus en terrenys que no hagin
estat prèviament autoritzats per l’Ajuntament.
2. Es prohibeix la descàrrega als abocadors o dipòsits de residus dels particulars de qualsevol mena
de residus diferents als que hagin estat motiu de l’autorització.
TÍTOL V
Infraccions i sancions
Capítol primer.
Infraccions
Article 68è. De conformitat amb la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, les infraccions
comeses per incompliment de les disposicions previstes en aquella, podran ser tipificades com a molt
greus, greus i lleus.
En particular queden tipificades en aquesta ordenança les següents infraccions:
1. Infraccions en matèria de residus.
⎯ Infraccions molt greus:
a. L’abandonament per part d’activitats industrials de residus i deixalles de qualsevol naturalesa i la
constitució de dipòsits de residus no legalitzats.
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b. L’obstrucció de l’activitat de control o inspectora de l’administració.
c. L’abandonament en la via pública o lloc acessible a les persones en general de qualsevol residu
catalogat com a perillós.
⎯ Infraccions greus:
a. L’abandonament per part de comerços de residus o altres objectes fora dels llocs i horaris
autoritzats.
⎯ Infraccions lleus:
a. L’abandonament per part de particulars de residus o altres objectes fora dels llocs i horaris
autoritzats.
b. Lliurar residus diferents als assenyalats per a cada classe de servei.
c. Dipositar residus a un contenidor diferent del que li correspon.
d. Lliurar a la recollida domiciliària residus prohibits.
e. No utiilitzar els contenidors que determinin els seveis municipals.
f. Lliurar les deixalles sense complir els requisits o les condicions fixades per aquesta ordenança.
g. Tractar o manipular els contenidors sense cura de no fer-los malbé.
h. Deixar les deixalles en llocs, horaris i condicions no permeses en aquesta ordenança.
i. Dipositar en els contenidors de recollida selectiva materials diferents dels consignats.
j. Desplaçar de la seva ubicació els contenidors de recollida de residus sense autorització.
k. Qualsevol acció contrària a les previsions d’aquesta ordenança.
2. Infraccions en matèria de gestions de runes.
⎯ Infraccions molt greus :
a. L’abocament incontrolat d’aquest tipus de residu, per part de les activitats de la construcció.
b. L’abocament en llocs no autoritzats.
⎯ Infraccions greus:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Embrutar la via pública i altres espais públics o visibles des de la via pública.
Col·locar contenidors i sacs sense llicència municipal.
Utilitzar contenidors o sacs per part de la persona diferent al seu titular o responsable.
No disposar de les dades d’identificació externa pels contenidors i sacs de runes.
No tapar els contenidors en els supòsits previstos per aquesta ordenança.
Causar molèsties als veïns i altres ciutadans en les operacions d’instal·lació, càrrega, descàrrega
i retirada dels contenidors i dels sacs.
g. No utilitzar o no manipular els contenidors i els sacs en la forma exigida per aquesta ordenança.
h. No retirar els contenidors quan així ho exigeixi aquesta ordenança.
⎯ Infraccions lleus:
a. Qualsevol acció contrària a les previsions d’aquesta ordenança, no tipificada com infracció molt
greu o greu.
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Sancions.
Article 69è. Les sacions a imposar poden ser: multa, suspensió temporal o definitiva de l’activitat i
clausura d’instal·lacions o precintatge d’aparells ja sigui amb caràcter temporal o definitiu.
La multa que s’imposarà té tres graus, que es corresponent, respectivament, amb les infraccions
lleus, fins a 60.101,21 € (10.000.000’- pts.), greus, fins a 601.012,10€ (100.000.000 pts.), i molt
greus, fins a 1.202.024,21€ (200.000.000 ptes.)
El límit de la potestat sancionadora per als Alcaldes de municipis de menys de 50.000 habitants, és el
següent:
⎯ Per faltes molt greus:ºfins a 6.010.12 € (1.000.000 pts.).
⎯ Per faltes greus fins a 3.005,06 € (500.000’- pts.)
⎯ Per faltes lleus; fins a 300,50 € (50.000’- pts.
Les sancions es calculen en funció de la incidència sobre el medi ambient i la salut pública de la
infracció. També es té en compte si han estat comeses per negligència, o si són infraccions
recurrents. Així la suma de 3 faltes lleus en un període de 3 mesos, incorre una falta greu. La suma
de 2 faltes greus en un període de 3 mesos, incorre una falta molt greu.
En la fixació de les multes es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no resulti
més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes infringides .
La imposició de fraccions no exonera l’autor de la infracció de reparar el danys causats.
Disposicions transitòries
Primera. En un termini de sis mesos comptadors des de la promulgació d’aquesta Ordenança,
l’Ajuntament, a proposta dels serveis municipals farà pública la Norma Tècnica Municipal que hauran
de complir els elements de contenció, papereres, cendrers i altres estris similars.
Segona. Mentre els serveis municipals no facin públic el programa anual de recollida, l’horari de
prestació del servei de recollida d’escombraries domiciliària serà el següent:
⎯ lliurament de les escombraries: després de les 20 hores;
⎯ retirada de les galledes: abans de les 8,30 hores.
Els infractors seran sancionats.
Tercera. Mentre l’Ajuntament no estableixi els tipus d’element de contenció homologat per les
escombraries a què es refereix l’article 13è d’aquesta Ordenança, s’autoritza el lliurament
d’escombraries en altres tipus de contenidors, sempre que compleixin les prescripcions bàsiques.
Quarta. 1. En un termini de tres mesos comptadors a partir de la promulgació d’aquestes
Ordenances, els serveis municipals portaran a l’Alcaldia la proposta corresponent al contingut de la
Norma Tècnica Municipal que hauran de complir les bosses per a escombraries, per a la seva
homologació.
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2. En un termini de tres mesos comptadors des de la promulgació d’aquesta Ordenança, els serveis
municipals portaran a l’Alcaldia la proposta corresponent al contingut de la Norma Tècnica Municipal
que han de complir els bujols i altres elements de contenció retornables per a escombraries, per a la
seva homologació.
3. En un termini d’un any comptadors des de la promulgació d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament, a
proposta dels serveis municipals competents, farà pública la Norma Tècnica Municipal a què fa
referència el número 4 de l’article 17è respecte a espais i conductes per a escombraries.
Cinquena. En un termini de sis mesos comptadors des de la promulgació d’aquesta Ordenança,
l’Ajuntament, a proposta dels serveis municipals, establirà la Norma Tècnica Municipal respecte a
contenidors per a obres.
Sisena. 1. En un termini de tres mesos comptadors des de la promulgació d’aquesta Ordenança,
l’Ajuntament establirà el corresponent Registre d’Industrials Transportistes de residus industrials,
terres i runes.
2. Dintre del termini de dos mesos comptadors des de l’establiment del Registre, els industrials
transportistes de Pineda de Mar, afectats hauran d’haver obtingut també el corresponent número
municipal d’identificació per als seus contenidors d’obres.
Setena. En un termini d’un any, a comptar des de la promulgació d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament
establirà els equipaments necessaris per a les recollides sectorials.
Disposició final
En tot allò no establert en aquesta Ordenança de Residus, serà d’aplicació les disposicions
promulgades al respecte per la Generalitat de Catalunya i la legislació de l’Estat.
ANNEX I
Definicions:
Aprofitament. Tractament dels residus de manera que es possibiliti la seva recuperació o
revalorització.
Bujol. Element de contenció de tamany mitjà destinat a la recollida d’escombraries.
Canalització. Treball d’obra pública al carrer destinat a la construcció o col·locació de serveis públics:
telèfon, gas, llum.
Contenidor per a obres. Tipus especial de contenidor, generalment de forma cúbica o
troncopiramidal, amb capacitat entre cinc i deu metres cúbics, destinats a la recollida i transport de
terres i runes.
Contenidor per a residus. Element de contenció destinat a la recollida dels residus. Per extencio:
bosses, bujols, galledes.
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Contenidor per a estris. Tipus especial d’element de contenció de gran capacitat per a residus
⎯12m³⎯ destinat exclusivament a la prestació del servei de recollida de mobles i estris vells.
Densitat dels residus. S’entendrà que hi ha hagut un augment de densitat dels residus quan s’hagin
utilitzat a l’efecte mitjans mecànics per comprimir-los.
Detritus d’hospitals, clíniques i centres assistencials. Residus produïts com a conseqüència de
l’activitat mèdica en aquests centres: benes, gases, apòsits, restes anatòmics, fàrmacs, agulles
hipodèrmiques, etc.
Dipòsit. En tot allò referent als residus presenta dos excepcions:
⎯ emmagatzemament d’aquests a l’espera d’ésser recollits o d’ésser tractats.
⎯ forma d’eliminació per a la incorporació d’ells al terreny: abocament controlat, deposicions.
Embornal. Cada un dels orificis de desaigua practicats a cada costat de la calçada.
Eliminació. Forma de tractament dels materials residuals que suposa:
⎯ el seu confinament definitiu en el terreny, o
⎯ la seva destrucció per incineració.
Escombraries domiciliàries. Residus produïts com a conseqüència del consum als habitatges dels
ciutadans: restes de l’alimentació, envasos, ampolles, plàstics, papers, roba, sabates, etc, sempre
que presentin un volum de lliurament diària fins a 60 litres.
Espai per a escombraries. Local destinat en un edifici d’habitatges, local comercial o industrial, etc,
per l’acumulació temporal de les escombraries 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 per a residus: acció de
comprovar i confirmar que la bossa d’adequa a la Norma.
Lloc de concentració de terres i runes. Espai de la vila destinat especialment pels serveis municipals
a la concentració i lliurament, per part dels ciutadans, de terres i runes en volums inferiors en cada
cas a mig metre cúbic.
Lloc d’abocament de terres i runes. Espai destinat pels serveis municipals a l’abocament definitiu de
terres i runes, obert al lliurament dels ciutadana quan es tracti de quantitats inferiors a un metre
cúbic.
Normalització. Acció de normalitzar. Conjunt de prescripcions, proves, assaigs, etc, destinats perquè
uns elements determinats compleixin les mateixes prescripcions.
Parc de recollida. Zona destinada pels serveis municipals a la concentració de residus sòlids.
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Passatge particular. Zona de trànsit de peatons o vehicles que pertany a un edifici d’habitatges,
fàbrica, local o comunalment a diversos d’ells, i generalment, no obert al públic.
Productes procedents del decomís. 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.
Rasa. Treball d’obra pública al carrer destinat a la reparació de la infraestructura de serveis: llum,
gas, telèfon.
Recollida sectorial. Forma de recollir o lliurar els materials residuals específics de manera que
s’homogenitzi la seva producció: recollida de residus de mercat, olis usats, pneumàtics deteriorats,
etc.
Recollida selectiva. Manera de lliurar els residus per part dels ciutadans, de forma que es diferenciïn i
s’entreguin per separat un o més materials residuals components dels residus sòlids urbans.
(Recollida selectiva de vidre, de paper, de plàstic, etc.).
Residus perillosos. Tots els materials residuals que continguin un o més dels contaminants prioritats
consignats a l’Annex 2. Per extensió, tots els residus tòxics, verinosos, inflamables, explosius,
corrosius, etc.
Residus radioactius. Residus capaços d’emetre radiacions ioinitzants, d’acord amb allò que estableix
l’Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics.
Situació d’emergència. Situació anormal provocada per una catàstrofe o per una fallada en serveis
públics ciutadans, que obliga a prendre mesures extraordinàries encaminades a recuperar la
normalitat ciutadana. Es declara i és deixa sense efecte mitjançant decret de l’Alcaldia.
Tractament. S’entén per tractament dels residus el conjunt d’operacions destinats a l’obtenció de
l’aprofitament dels esmentats materials o a la seva eliminació.
Vorada. Filera de pedres, maons, etc, que formen l’extrem o marge d’una vorera, d’una calçada.
Vorera. Part lateral d’un carrer, d’una via pública, generalment més alta que la calçada, destinada al
trànsit dels peatons i per on no existeix circulació de vehicles.
Zones Terroses. Parts de la via pública destinades a l’estada dels ciutadans que en contraposició a
les zones verdes, no estan coberts de vegetació, sinó de terra, sorra etc.
ANNEX II
Contaminants prioritaris
Llista de substàncies i materials tòxics i perillosos:
1.
2.
3.
4.

Arsènic i els seus compostos.
Mercuri i els seus compostos.
Cadmi i els seus compostos.
Tali i els seus compostos.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Berili i els seus compostos.
Crom i els seus compostos.
Plom i els seus compostos.
Antimoni i els seus compostos.
Fenols i compostos fenòlics.
Cianurs orgànics i inorgànics i compostos.
Isocianats.
Compostos orgànico-halogents, excepte dels polímers inerts.
Dissolvents clorats.
Dissolvents orgànics sense contenir halogenats i dissolvents que contenen llots no halogenats.
Biocides i substàncies fito-farmacèutiques.
Residus refinats de petrolis i els seus derivats o similars.
Compostos i productes farmacèutics.
Peròxids, clorants, perclorants, àcids i nitrurs.
Èters.
Substàncies químiques de laboratori no identificables i altres noves, els efectes de les quals obre
el medi ambient no són coneguts.
Asbest en pols i fibres.
Seleni i els seus compostos.
Teluri i els seus compostos.
Compostos aromàtics policíclics amb efectes cancerígens.
Carboxils metàl·lics.
Compostos solubles de coure.
Substàncies àcides o alcalines, llots i concentrats utilitzats en tractaments de superfície i
d’acabats de metalls.
Amiant en totes les seves formes químiques.
Bari i compostos.
Biòxids i substàncies fito-sanitàries.
Compostos orgànics halogenats, excloent els materials polimèrics inerts.
Coure i compostos.
Fluorurs.
Hidrocarburus.
Llots i residus de pintura i colorants.
Hidrocarburs.
Níquel i compostos.
Reactius i residus de laboratoris químics i d’investigació.
Vanadi compostos.
Zenc i compostos.

ANNEX III
Condicions que han de reunir les cambres o habitacles de pre-recollida:
-

Tenir accés a la via pública pel portal o el garatge i estar al més a prop possible de la via pública.
Posseir desguassos per a les aigües de neteja connectats a la xarxa de sanejament.
Comptar amb sòls impermeables i amb pendent favorable als desguassos.
Tenir aixetes d’aigua corrent amb les seves corresponents mànegues d’aigua.
Complir la normativa contra incendis.
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-

Comptar amb ventilació natural.
Tenir les parets enrajolades.

Ordenança aprovada definitiva per Resolució Alcaldia de 18.2.1994,
en execució d’acord plenari de13.12.1993.
Publicada íntegrament en el BOP n.1101/28.4.1994.
-Modificada inicialment per acord plenari 25.3.2004, definitivament aprovada per
Resolució Alcaldia de 8.6.2004.
Publicada en BOP n.151/24.6.2004 i a punt al DOGC n. 4176/16/07/2004.
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