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ORDENANÇA NÚM.   27 
 
 

ORDENANÇA GENERAL DE NETEJA 
 
 
TITOL II – DISPOSICIONS GENERALS. OBJECTE, FINALITA T I ÀMBIT 
D’APLICACIÓ. 
 
Article 1r.- 
 
La present ordenança té per objecte regular les normes d'actuació dels ciutadans dins 
de l'àmbit de competències de l'Ajuntament d'Arbúcies i dins el seu terme municipal, 
amb la finalitat de millorar la neteja del poble i la qualitat de vida dels seus habitants, a 
través de les següents situacions i activitats : 
 
1. La prevenció de l'embrutiment del poble, mitjançant la correcció de conductes 

particulars inadequades dels ciutadans i la seva conscienciació en aquest sentit. 
 
2. La neteja de la via pública pel que fa a l'ús comú general dels ciutadans , i la 

neteja dels terrenys de propietat municipal. Igualment la inspecció i la realització 
subsidiària de la neteja de terrenys de propietat privada . 

 
3. La recollida dels residus sòlids produïts com a conseqüència del consum 

domèstic així com la de tots els materials residuals que per llur naturalesa 
puguin assimilar-se als anteriors ; i en general tota mena de deixalles produïdes 
dintre l'àmbit urbà, la recollida de les quals correspon, per llei, als Ajuntaments. 
Queden exclosos, per tant, els residus previstos a la Llei 6/93 de 15 de juliol, 
sobre residus industrials. 

 
4. L'acumulació, càrrega, transport i abocament de terres, runes i altres materials 

similars o assimilables, produïts com a conseqüència d'obres , construccions i 
enderrocs. 

 
5. Dintre la seva competència, la gestió, control i inspecció dels sistemes i 

equipaments destinats al tractament, aprofitament, dipòsit i eliminació de la 
totalitat dels residus esmentats anteriorment. 

 
 
Article 2n. 
 
1. Tots els habitants d'Arbúcies estan obligats, quant a la neteja del poble, a 

observar una conducta tendent a evitar i prevenir el seu embrutiment. 
 
2. Així mateix, estan obligats a denunciar a l'autoritat municipal les infraccions que 

en matèria de neteja pública presenciïn o aquelles de les que en tinguin 
coneixement cert. 
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Article 3r 
 
L'Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis, en tots els supòsits previstos en la 
present ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en 
cada moment tingui per convenient per als interessos del poble en ordre a la 
consecució de la finalitat prevista a l'article 1r anterior. 
 
 
Títol II – NETEJA PÚBLICA 
  
Capítol I – DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA COM A CO NSEQÜENCIA DE L’ÚS 
COMÚ GENERAL DELS CIUTADANS 
 
Article 4t. 
 
Als efectes de la neteja, es consideren com a via pública les avingudes, passeigs, 
carrers, places, voreres, travesseres, passadissos i túnels viaris, ponts, camins, jardins 
i zones verdes, zones terreres, fonts públiques , boscos públics, rius, rieres i sèquies i 
altres bens d'ús públic municipal, destinats directament a l'ús comú general dels 
ciutadans. 
 
 
Article 5è.  
 
No serà permès llençar, abocar i dipositar o abandonar a la via pública cap mena de 
productes en estat sòlid, líquid o gasós. 
 
Les deixalles sòlides de petit format com els papers, embolcalls o similars hauran de 
dipositar-se a les papereres instal.lades per aquesta finalitat. Els materials residuals 
més voluminosos o bé els petits en gran quantitat hauran de ser objecte de lliurament 
ordenat als serveis municipals de recollida de deixalles en la forma i condicions que es 
preveuen en la present ordenança. 
 
 
Article 6è. 
 
En especial i sense perjudici del previst a l'article anterior, no serà permès efectuar els 
següents actes a la via pública : 
 
1. Tirar, abocar o dipositar :papers, terres, enderrocs o deixalles de qualsevol 

mena, i abandonar animals morts, així com dipositar escombraries en forma 
diferent a la regulada en el títol IV i V de la present ordenança. 

 
2. Abocar o vessar aigües residuals o qualsevol d'altres, així com les procedents 

de la neteja interior d'edificis i vivendes . 
 
3. El llençament de puntes de cigars, o de cigarreta, o altres  matèries enceses a 

les papereres. En tot cas s'hi hauran de dipositar un cop apagades. 
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4. Netejar i espolsar catifes , estores i robes en general des dels balcons , finestres 
 terrats i portes, entre les 9 h del matí i les 10 h de la nit. 
 
5. Regar les plantes col.locades a l'exterior dels edificis si com a conseqüència 

d'aquesta operació, es produeixen vessaments i escorrius sobre la via pública o 
sobre els seus elements. En tot cas el regadiu s'haurà de fer de 22h a 9h, 
procurant evitar qualsevol molèstia als ciutadans o a la comunitat en general, 
així com als seus béns. 

 
6. Dipositar a les papereres de la via pública bosses d'escombraries, caixes o 

paquets anàlegs. 
 
7. Trepitjar i trencar parterres i plantacions així com tocar les plantes i flors dels 

espais públics, pujar als arbres i tallar les seves branques.  
 
8. Encendre fogueres fora dels espais destinats o autoritzats per aquesta finalitat i 

sens perjudici de les determinacions de l'Alcaldia respecte de les mesures de 
prevenció d'incendis en cada moment. 

 
9. Banyar-se en els estanys i fonts, netejar o rentar vehicles o motor i animals , així 

com deixar-los nedar en aquests indrets. 
 
 
Article 7è. 
 
Correspondrà a l'administració municipal, a través dels serveis de neteja pública, les 
següents actuacions. 
 
- Neteja de la via pública d'acord amb la decisió establerta a l'Article 4t anterior 
(excepte les voreres) així com els elements del mobiliari urbà de responsabilitat 
municipal, sens perjudici d'aquells elements que corresponguin a determinades 
empreses explotadores de serveis. 
 
- Reg de calçades , voreres i places. 
 
- Neteja i buidat de les papereres situades a la via pública.  
 
- La neteja dels rius, rieres i sèquies correspondrà als organismes competents sobre 
aquesta matèria o altres responsables, segons la Llei d'Aigües vigent, sense perjudici 
de les actuacions que, amb caràcter subsidiari, pogués emprendre l'autoritat municipal. 
 
- Neteja d'enderrocs i terres de la via pública sempre que siguin inferiors a 0.300 m3 i 
constitueixin un obstacle per als vianants o la circulació rodada, considerant aquest 
servei com a execució subsidiària a càrrec de l'infractor. 
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Article 8è. 
 
1. Els propietaris de terrenys hauran de mantenir-los lliures de deixalles i residus i 

en perfectes condicions de salubritat i ornat públic d'acord amb les previsions del 
Reglament de Disciplina Urbanística (R.D. 2187/78, de 23 de juny). La 
prescripció anterior inclou l'exigència de la desratització la desinfecció i 
desinsectació dels terrenys i serà extensible als locals tancats o abandonats. 

 
2. Correspon també als propietaris de terrenys, posar en coneixement immediat de 

l'administració municipal el deteriorament del respectiu terreny per dipòsit i 
abocament incontrolat de deixalles i residus atribuïble a causes alienes a la seva 
voluntat. 

 
 
Article 9è. 
 
1. La neteja de voreres en la llargada que correspongui a les façanes dels 

immobles o solars estarà a càrrec dels veïns dels immobles i subsidiariament 
dels propietaris, d'acord amb les directrius donades pel Regidor o encarregat 
dels serveis municipals. L'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc a la 
neteja subsidiària per part dels serveis municipals, revertint el cost al propietari, 
veïns o empresa , independentment de les sancions que siguin adients. 

 
2. Tractant-se de passatges particulars, patis interiors d'illa, solars particulars, 

zones verdes particulars, galeries comercials i similars, correspondrà la neteja a 
la propietat. 

 
3. Els productes de l'escombrada i neteja de la via pública efectuada pels 

particulars, en cap cas no podran ser abandonats al carrer sinó que hauran de 
recollir-se en bosses, i s'hauran de lliurar al servei de recollida d'escombraries 
en la forma i condicions establertes al títol IV de la present ordenança. 

 
 
Article 10è. 
 
Els vehicles procuraran estacionar-se a la via pública de manera que possibilitin les 
operacions de neteja d'acord amb les característiques dels carrers del poble. 
 
 
CAPÍTOL II  -  DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA COM A  CONSEQÜENCIA 
D’OBRES I ACTIVITATS DIVERSES 
 
Article 11è. 
 
1. Totes les activitats que puguin ocasionar l'embrutiment de la via pública, 

qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupen i sense perjudici de les 
llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels 
seus titulars l'obligació d'adoptar les mesures adients per a evitar l'embrutiment, 
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així com la de netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals 
que s'haguessin vist afectats, i a retirar els materials residuals resultants dins de 
les 48 hores següents a la l'acabament de l'activitat. 

 
2. L'autoritat municipal podrà exigir, en tot moment les accions de neteja 

corresponents a que fa referència el número 1 anterior.  
Dels establiments comercials i activitats similars. 

 
 
Article 12è. 
 
1. Els titulars d'establiments comercials en general i similars i específicament els 

de venda de productes amb embolcalls, alimentaris i anàleg, de consum o ús 
immediat, així com els establiments i quioscos de begudes , gelats, caramels, i 
derivats, encara que disposin d'autoritzacions temporals, estaran obligats a 
instal.lar papereres o recipients apropiats en lloc visible a la sortida dels locals, 
junt amb les respectives instal.lacions o serà col.locada subsidiàriament per 
l'Ajuntament, a càrrec de les persones obligades. Tanmateix, els esmentats 
titulars i els que disposin de terrasses a la via pública, tindran l'obligació de 
mantenir net i per tant escombrar el tram de via pública que correspongui. 

 
2. Pel que fa a la recollida del producte de l'escombrada, s'observarà la conducta 

especificada a l'article 9è.3 anterior. 
 
3. Aquells establiments que per la seva activitat disposin de cartrons i materials 

d'embalatge en general hauran de lliurar-ho al servei municipal de recollida de 
residus en la forma i condicions especificats al títol IV de la present ordenança. 
D'aquest residus en seran responsables l'establiment o titular productor. 

 
De les obres. 
 
 
Article 13è. 
 
1. Per prevenir l'embrutiment, les persones que realitzin obres a la via pública, 

hauran de procedir a la seva protecció  , mitjançant la col.locació d'elements 
adients als voltants dels enderrocs, terres i altres materials sobrants de les 
obres, de tal forma que s'impedeixi l'escampament i vessament d'aquests 
materials, fora de l'estricta zona afectada pels treballs. 

 
2. En especial les superfícies immediates als treballs de  cates, canalitzacions i 

connexions realitzades a la via pública, hauran de mantenir-se sempre netes, i 
exemptes de tota mena de materials residuals. En tot cas, les terres estretes 
hauran de protegir-se segons es determina en el número 1 anterior. 

 
3. Quan es tracti d'obres a la via pública o confrontants, hauran d'instal.lar-se 

tanques i elements de protecció, així com tubs per a la càrrega i descàrrega de 
materials i productes d'enderroc, que hauran de reunir les condicions 
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necessàries per impedir l'embrutiment de la via pública i els danys a les 
persones i coses a través de contenidors adequats. 

 
 
Article 14è. 
 
Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació diària de netejar la via  pública, en tot 
l'àmbit material establert a l'Article 11è, correspondrà el contractista de l'obra. 
 
 
Article 15è. 
    
1. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a obres, 

magatzems, etc.,  de qualsevol vehicle susceptible de produir embrutiment de la 
via pública , el personal responsable de les esmentades operacions i, 
subsidiàriament, els titulars dels establiments i obres on s'hagin efectuat i, en 
últim terme, el propietari o el conductor del vehicle, procediran a la neteja de la 
via pública i dels seus  elements que s'haguessin embrutat procedint igualment 
a retirar els materials vessats. 

 
2. Les persones esmentades en el paràgraf anterior, i pel mateix ordre, seran 

responsables  de les infraccions a les disposicions d'aquesta ordenança i dels 
danys que poguessin produir-se. 

 
3. Als efectes de prevenir l'abocament incontrolat de runes i enderrocs, els 

industrials o particulars hauran de declarar el seu destí final a través d'abocador 
particular autoritzat i controlat en el moment de sol.licitar el corresponent permís 
municipal d'obres. Aquests residus seran responsabilitat del titular de la llicència 
d'obres. 

 
 
Article 16è. 
 
1. Queda prohibit el transport de formigó amb vehicle formigoner sense portar 

tancada la boca de descàrrega amb un dispositiu que impedeixi el vessament 
del formigó a la via pública. 

 
2. Es prohibeix netejar les formigoneres a la via pública. 
 
3. Quant als números 1 i 2 precedents, en seran responsables els propietaris del 

vehicle i el conductor, estant ambdós obligats a la retirada de formigó 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. 

 
D'altres activitats. 
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Article 17è. 
 
1. Es prohibeix la tria i selecció dels materials residuals dipositats a l'interior dels 

contenidors de residus en espera de la seva recollida per part dels serveis 
corresponents. 

 
2. Queden obligats a netejar els espais ocupats habitualment per vehicles de 

tracció mecànica els responsables dels establiments i indústries que utilitzin per 
als seu servei, en especial pel que fa referència als vessaments d'olis, greixos o 
productes semblants. 

 
3. 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 o titulars.  

 
 
Article 18è. 
 
Igualment es prohibeix realitzar a la via pública els actes que s'especifiquen a 
continuació : 
 
1. L'abocament de qualsevol mena de productes industrials , líquid, sòlid o 

solidificable que, per llur naturalesa, sigui susceptible de produir danys en els 
paviments o afectar a la integritat i seguretat de les persones i de les 
instal.lacions municipals de sanejament -clavegueram i depuració-. 

 
2. L'abandonament d'animals morts. 
 
3. La neteja d'animals a la via pública. 
 
4. Rentar i reparar vehicles i màquines a la via pública. 
 
5. La realització de qualsevol acte que causi l'embrutiment o sigui contrari a la 

neteja de la via pública. 
 
 
CAPÍTOL III – DE LA NETEJA I MANTENIMENT DELS ELEME NTS I PARTS 
EXTERIORS DELS IMMOBLES 
 
Article 19è. 
 
1. Els propietaris dels immobles estan obligats a mantenir-los en les condicions 

adients de seguretat, salubritat, neteja i ornat públic. 
 
2. Es prohibeix tenir a la vista del públic en les obertures de les cases o baranes 

exteriors de terrasses, roba estesa bruta o rentada i qualsevol altra mena 
d'objecte que sigui contrari al manteniment de l'estètica urbana als carrers que 
així ho reguli l'Alcaldia. 
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3. Els propietaris dels edificis, finques , habitatges i establiments, tindran l'obligació 
de mantenir netes les façanes, els rètols de numeració dels carrers, les 
mitjaneres descobertes, les entrades, les escales d'accés, i en general totes les 
parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública. 

 
 
CAPÍTOL IV – DE LA NETEJA QUANT A LA TINENÇA D’ANIM ALS A LA VIA 
PÚBLICA 
 
Article 20è. 
 
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 subsidiari la persona que, en el 

moment de produir-se l'acció d'embrutiment, conduís 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 a exigir del propietari o 
tenidor de l'animal la reparació immediata de l'afecció causada. 

 
 
Article 21è.  
 
1. Com a mesura higiènica ineludible , les persones que condueixin gossos o una 

altra classe d'animal per la via pública, estan obligades a impedir que facin llurs 
deposicions en qualsevol de les parts de la via pública destinades a trànsit de 
vianants. 

 
2. Per motius de salubritat pública, queda prohibit que els animals realitzin llurs 

defecacions o deposicions sobre les voreres, o restants elements de la via 
pública destinats al pas, estança o jocs dels ciutadans. 

 
3. En tots els casos, el conductor de l'animal està obligat a recollir i retirar els seus 

excrements, àdhuc netejant la part de la via  pública que hagués resultat 
afectada. 

 
 
CAPÍTOL V  -  DE LA NETEJA, EN EL SUPÒSIT DE NEVADA  
 
Article 22è. 
 
En els casos de nevada, s'observaran les prevencions especials següents : 
 
1. En tota finca urbana s'organitzarà i prestarà un servei extraordinari de neteja de 

la vorera corresponent, a fi de deixar-la lliure de la neu acumulada, per facilitar 
l'accés dels vianants. 



 

Ordenança núm. 27 9

2. En tot cas, la neu retirada que no es pugui fondre serà apilonada sobre la 
voravia sense tirar-la al centre de la calçada, de manera que quedi lliure 
l'embornal.  

 
Mentre durin les operacions de neteja i recollida de la neu a la via pública, els 
propietaris i conductors de vehicles hauran d'observar quant a estacionament i 
aparcament, les instruccions que a l'efecte dicti l'autoritat municipal. 

 
3. La retirada de neu acumulada als terrats, balcons i altres obertures i sortints de 

l'edifici haurà de fer-se de manera que no perjudiqui o dificulti la circulació de 
vianants i rodada per les voreres i calçades respectivament i en observació del 
previst en els apartats 1 i 2 anteriors. 

 
 
Article 23è.- 
 
Estaran obligats a realitzar o prestar aquests serveis, per l'ordre que s'exposa, les 
següents persones : 
 

a) Els propietaris de l'edifici en el cas de voreres corresponents a llurs façanes, 
amb independència de quina sigui la destinació o funció de l'edificació. 

 
b) b) Els titulars del negoci   quan es tracti d'indústries, comerços o botigues, en 

proporció a la part de vorera situada al seu davant. 
 

c) El titular administratiu quan es tracti de voreres corresponents a edificis públics. 
 

d) Els propietaris en el cas de voreres corresponents a solars sense edificar . 
 
 
TÍTOL III – NEJETA PÚBLICA DEL POBLE, QUANT A L’ÚS COMÚ ESPECIAL I 
PRIVATIU 
 
CAPÍTOL I – CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
Article 24è. 
 
D'acord amb el que s'estableix en el número 1 de l'Article 1r, el present títol prescriu 
normes per a mantenir la neteja de la població quant a : 
 

a) L'ús comú, especial i privatiu dels béns de domini públic municipal. 
 

b) La prevenció de l'embrutiment del poble, produït com a conseqüència d'activitats 
públiques al carrer i de determinades actuacions publicitàries. 
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Article 25è. 
 
1. L'embrutiment de la via  pública produït com a conseqüència del seu ús comú 

especial i privatiu serà responsabilitat dels seus titulars. 
 
2. Els titulars d'establiments -fixos o no-  com bars, cafès, quioscos, 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. 

 
 
Article 26è. 
 
Als efectes de la present ordenança, s'entendrà : 
 
1. Per rètols, els anuncis fixos o mòbils realitzats mitjançant pintura, rajoles o altres 

materials destinats a conferir-los la condició de llarga durada. 
 
2. Per cartells, els anuncis -impresos o pintats- sobre paper o d'altre material 

d'escassa consistència ; si  són de format reduït i objecte de distribució manual, 
els cartells tindran la consideració de fulls volants. 

 
 
Article 27è. 
 
La col.locació i enganxament de cartells i pancartes, la distribució de fulls volants i 
qualsevol altra activitat publicitària de les regulades en el present títol, està subjecta a 
autorització municipal prèvia de l'Alcaldia. 
 
 
CAPÍTOL II  -  DE LES PANCANTES, CARTELLS, PINTADES  I DISTRIBUCIÓ DE 
FULLS VOLANTS 
 
Article 28è. 
 
L'Ajuntament col.locarà en diferents llocs de la Vila cartelleres destinades a enganxar 
cartells i adhesius. 
 
1. La col.locació de cartells i adhesius en les cartelleres anunciadores municipals, 

haurà de complir les següents condicions: 
 

a) Que els cartells continguin propaganda d'actes o d'activitats d'interès ciutadà, o 
altres que cregui convenient l'Alcaldia. 

 
b) No podrà iniciar-se la col.locació de cartells en les cartelleres anunciadores, 

abans d'haver-se obtingut la corresponent autorització municipal. Els infractors 
podran ser sancionats. 

 
2. La col.locació de pancartes a la via pública solament s'autoritzarà : 
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a) En període d'eleccions polítiques. 
 

b) En període de festes populars i tradicionals dels barris. 
 

c) En aquelles situacions en què expressament ho autoritzi l'Alcaldia. 
 

d) Abans de la col.locació de les pancartes s'haurà de dipositar una fiança com a 
garantia per l'enretirada de les mateixes. 

 
3.  L'Alcaldia regularà en cada cas les condicions en què podran utilitzar-se les 

cartelleres anunciadores municipals i la tramitació necessària per a sol.licitar la 
corresponent autorització. 

 
 
Article 29è.- 
 
En qualsevol cas, les pancartes de la via pública hauran de complir les següents 
condicions : 
 

a) La superfície de la pancarta haurà de tenir els forats suficients per poder minorar 
l'efecte del vent i en qualsevol cas la superfície foradada haurà d'ésser el 
vint-i-cinc per cent de la pancarta. 

 
b) En qualsevol cas l'alçada mínima de col.locació, mesurada en la part més baixa, 

serà de 5 m, quan la pancarta travessi la calçada, i de 3 m de voreres, passeigs 
i altres zones de vianants. 

 
 
Article 30è. 
 
1. Les pancartes hauran d'ésser retirades pels interessats, tan aviat com hagi 

caducat el termini pel qual van ser autoritzades. Deno fer-ho, seran retirades 
pels serveis municipals, imputant als responsables els costos corresponents al 
servei prestat, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent. 

 
2. La col.locació de pancartes a la via pública sense autorització, donarà lloc a la 

imposició de sancions als responsables per part de l'Autoritat Municipal, i 
comportarà la seva retirada immediata amb aplicació del previst en l'apartat 
anterior. 

 
 
Article 31è. 
 
1. Es prohibeix tota mena de pintades, d'escriptures, raspades , gravats i 

col.locació de cartells a la via pública, tant si són fets sobre els seus elements 
estructurals, calçades,  voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs i parets 
exteriors del poble, tant de propietat pública com privada, excepte a les 
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cartelleres preparades per la col.locació de cartells, si prèviament s'ha obtingut 
llicència municipal. 

 
2. Seran excepcions en relació al que disposa el n. 1 anterior, les pintures murals 

de caràcter artístic, realitzades sobre les tanques dels solars per a les quals serà 
necessària la prèvia autorització del seu propietari. 

 
3. Es prohibeix l'escampament de fulls volants informatius i publicitaris a la via 

pública. En seran excepcions les situacions que en sentit contrari autoritzi 
l'Alcaldia.  
En cap cas s'admet : 

 
a) L'escampament indiscriminat dels fulls a la via pública, voreres, jardineres, etc. 

 
b) Escampament de fulls amb suport als netejaparabrises dels cotxes. 

 
L'escampament i repartiment de fulls sols és susceptible d'autorització en 
aquests casos : 

 
- introduint el full en portals o bústies, 
- repartint-lo de mà en mà. 

 
Els infractors seran sancionats d'acord amb la vigent ordenança de neteja, podent-se 
procedir en via executiva contra els responsables. 
 
4. Els qui escampin fulls volants o els distribueixin sense autorització , seran 

sancionats. 
 
5. Els serveis municipals procediran a netejar la part d'espai urbà que s'hagués vist 

afectada per la col.locació de cartells, pintades, 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 
corresponguessin. 

 
 
TÍTOL IV  -  RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS 
 
CAPÍTOL I  -  CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT DE PRESTA CIÓ DEL SERVEI 
 
Article 32è 
 
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. El servei de recollida de residus urbans tindrà la consideració de servei de 

recepció obligatòria per l'usuari, als efectes que preveu la normativa vigent, i 
serà prestat per l'Ajuntament. 
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Article 33è. 
 
Als efectes de la present ordenança, tindran la categoria de residus urbans els 
materials residuals següents: 
 
1. Les deixalles de l'alimentació i del consum domèstic produïdes pels ciutadans 

en els seus habitatges. 
 
2. Les cendres de la calefacció domèstica individual. 
 
3. Els residus procedents de l'escombrada de la vorera efectuada pels ciutadans i 

pels establiments comercials i industrials previstos a l'article 9è.- 
 
4. La brossa de l'espurgada d'arbres i del manteniment de plantes, sempre que 

hom la lliuri trossejada . 
 
5. Els embolcalls , envasos, embalatges i altres residus sòlids, produïts en locals 

comercials . 
 
6. Els materials residuals produïts per activitats de serveis, comercials i industrials, 

sempre que puguin assimilar-se als residus domèstics. 
 
7. Els residus produïts pel consum 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 i establiments similars. 

 
8. Els residus assimilables a domèstics de consum en general produïts en 

residències, hotels , hospitals, clíniques, col.legis i altres establiments públics o 
oberts al públic. 

 
9. Els mobles, estris domèstics i trastos vells àdhuc la roba, el calçat i qualsevol 

producte anàleg. 
 
 
Article 34è.  
 
1. L'Ajuntament establirà anyalment 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 al respecte assenyali l'Ordenança Fiscal corresponent. 

 
2. Seran sancionats els qui lliurin als serveis de recollida, residus diferents als 

assenyalats per a cada classe de servei. També seran sancionats els qui 
dipositin les deixalles a fora dels contenidors, sens perjudici del que s'especifiqui 
en el Capítol següent. 

 



 

Ordenança núm. 27 14

3. Quant a l'establert en els articles 33 i 35 d'aquesta Ordenança, els serveis de la 
neteja interpretaran els casos de dubte i determinaran l'acceptabilitat o no dels 
residus. 

 
 
CAPÍTOL II  -  DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D OMÈSTICS     
 
Article 35è. 
 
Correspondrà al servei municipal de recollida de residus, la recollida de les matèries 
residuals especificades a l'article 33è, a excepció de les determinades en el seu 
paràgraf 5. 
 
 
Article 36è. 
 
1. Els usuaris estan obligats a dipositar tots els residus en bosses lligades, 

preferentment i en bé de la higiene pública amb una hora d'antelació sobre 
l'horari habitual de recollida determinat per l'Ajuntament. Queda rotundament 
prohibit dipositar-les una vegada prestat el servei de recollida. 

 
2. Es prohibeix el lliurament de residus en paquets, capses i similars. 
 
3. La mateixa conducta regirà per als usuaris de zones o indrets sensecontenidors  

respecte a la forma, malgrat que hauran de presentar les deixalles ajustant-se al 
màxim a l'horari de recollida de residus i per tant amb la mínima antelació, en 
llocs adequats d'acord amb les directrius dels serveis municipals en bosses de 
plàstic resistents. 

 
4. Si com a conseqüència d'una deficient presentació i dipòsit dels residus es 

produeix un embrutiment de la via pública l'usuari causant en serà responsable. 
 
5. Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma líquida i 

susceptibles de liquar-se. 
 
 
Article 37è.  
 
1. El servei de recollida de residus al nucli urbà es prestarà els dies laborables. 
 

A les urbanitzacions i veïnats el servei serà establert per part de l'Alcaldia en 
funció de les seves necessitats. 

 
Tanmateix, l'Alcaldia, a la vista de les circumstàncies que puguin aconsellar-ho i 
escoltat el parer dels serveis tècnics municipals, podrà establir una freqüència 
diferent per a tot el terme o per algunes de les seves zones. 
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Article 38. 
 
Pel que fa als residus produïts pels diferents establiments de la població, consistents 
en cartrons i materials procedents d'embalatges en general i similars, el seu lliurament 
al servei municipal es realitzarà d'acord amb les següents directrius : 
 
1. En el supòsit de tenir concertada la recollida d'aquest tipus de residus amb algun 

industrial, hauran de guardar-les a l'interior de l'establiment i remetre-les en el 
moment de personar-se l'industrial per la seva recollida. 

 
2. En els supòsits de no poder actuar de la manera prevista en el punt 1, els 

residus esmentats seran dipositats degudament plegats i lligats per tal d'evitar la 
seva escampada. 

 
3. Els residus que restin escampats a la via pública o presentats de forma diferent 

a la prevista en el present article seran responsabilitat de l'establiment i titular 
productor. 

 
 
CAPÍTOL III  -  DELS SERVEIS DE RECOLLIDA ESPECIAL 
 
Article 39è. 
 
1. L'Ajuntament podrà establir el servei de recollida sectorial de residus urbans que 

tingui per convenient, tals com : 
 

a) Recollida de mobles, estris i trastos vells domèstics. 
 

b) La recollida d'animals domèstics morts. 
 

c) La recollida selectiva de vidres i altres materials residuals. 
 
2.  Els residus a què fan referència els apartats a i c anteriors, adquiriran el caràcter 

de propietat municipal una vegada lliurats als serveis municipals. Es prohibeix, 
per tant, l'abandonament incontrolat de mobles i estris particulars a la via 
pública. 

 
 
Article 40è.  
 
La recollida selectiva de vidre es realitzarà mitjançant contenidors especials situats a la 
via pública. 
 
Als efectes del seu aprofitament i de la seva incidència quant a la seva eliminació, es 
recomana el lliurament per separat del vidre respecte de la resta de residus domèstics. 
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Article 41è. 
 
Ningú es pot dedicar a la recollida o aprofitament de les deixalles, escombraries   o 
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 l'oportuna llicència. 
 
 
Article 42è. 
 
L'Ajuntament, mitjançant els serveis municipals podrà dur a terme totes les 
experiències i activitats en matèria de recollida selectiva que tingui per convenients, 
introduint a l'efecte les modificacions necessàries de l'organització del servei de 
recollida de deixalles. 
 
 
TÍTOL V  -  RECOLLIDA, TRANSPORT I ABOCAMENT DE TER RES I RUNES 
 
CAPÍTOL I  -  CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICAC IÓ 
 
Article 43è. 
 
1. Als efectes de la present ordenança, tindran la qualificació de terres i runes els 

següents materials residuals : 
 

a) Les terres, pedres i materials similars, provinents d'excavacions, construccions, 
demolició, enderroc, i en general tots els sobrants d'obres. 

 
b) Qualsevol material residual assimilable als anteriors. 

 
2.  La intervenció municipal en matèria de terres i runes tindrà per objecte evitar 

que com a conseqüència de les activitats expressades es produeixin : 
 

a) El seu abocament incontrolat o realitzat de forma inadequada. 
 

b) L'abocament en llocs no autoritzats. 
 

c) L'ocupació inadequada de terrenys o béns de domini públic. 
 

d) El deteriorament o embrutiment de la via pública i de les altres superfícies del 
poble i del  seu terme municipal. 

 
3.  L'Ajuntament fomentarà que aquests tipus d'abocaments es facin en llocs que 

convinguin a l'initerès públic, segons els criteris dels serveis tècnics municipals. 
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CAPÍTOL II  -  DE LA UTILITZACIÓ DE CONTENIDORS PER  A OBRES 
 
Article 44è. 
 
1. Als efectes de la present ordenança es designa amb el nom de contenidors per 

a obres els recipients especialment designats per a ser carregats sobre vehicles 
i destinats a la recollida dels materials residuals. 

 
2. La col.locació de contenidors per a obres està subjecte a llicència municipal. 
 
3. Els contenidors per a obres a l'interior acotat de les zones d'obres no 

necessitaran llicència. 
 
 
Article 45è. 
 
1. Els contenidors per a obres podran ser utilitzats pels titulars de la llicència . 
 
2. Qui no hagi estat autoritzat pel titular de la llicència no podrà efectuar cap mena 

d'abocament en el contenidor. Els infractors seran sancionats. 
 
 
Article 46è. 
 
1. Els contenidors per a obres estan obligats en tot moment a presentar en el seu 

exterior, de manera visible, el nom o raó social i el telèfon del propietari o de 
l'empresa responsable. 

 
2. Els contenidors per a obres hauran d'estar pintats en colors a fi que destaqui la 

seva visibilitat. 
 
3. Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit, hauran 

d'incorporar els senyals reflectants o lluminosos suficients per fer-los 
identificables. 

 
 
Article 47è. 
 
1. Un cop plens els contenidors per a obres, s'hauran de tapar immediatament 

amb mitjans adients, de manera que no es produeixin vessaments a l'exterior. 
 
2. Igualment és obligatori tapar els contenidors un cop acabat l'horari de treball. 
 
3. Les operacions d'instal.lació i de retirada de contenidors per a obres s'hauran de 

realitzar de manere que no causin molèsties als veïns. 
 
4. En retirar el contenidor, el titular de la llicència haurà de deixar en perfectes 

condicions de netedat la superfície de via pública ocupada. 
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5. El titular de la llicència d'obres serà responsable dels danys causats a la via 
pública, i haurà de comunicar-ho immediatament als serveis municipals. 

 
 
CAPÍTOL III  -  DE LA NETEJA EN RELACIÓ A LES OBRES  DE CONSTRUCCIÓ I 
UTILITZACIÓ, PÚBLIQUES I PRIVADES 
 
Article 48è.  
 
1. El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans es podrà efectuar de la 

següent manera : 
 

a) Directament, amb els contenidors d'obres contractats per ells. 
 

b) En els llocs determinats pels serveis municipals o espais especialment habilitats 
per aquesta finalitat. 

 
 
2.  En tots els lliuraments de terres i runes, el promotor de l'obra serà responsable 

de l'embrutiment ocasionat a la via pública, estant obligat a deixar net l'espai 
urbà afectat. 

 
 
Article 49è.  
 
1. Es prohibeix dipositar als contenidors d'obres :matèries inflamables, explosives, 

nocives i perilloses, mobles, estris i trastos vells i altres materials que no siguin 
terres i runes. 

 
2. En els terrenys de propietat particular o pública es prohibirà l'abocament quan : 
 

a) Es puguin produir alteracions substancials de la topografia del terreny, a menys 
que s'hagi atorgat llicència prèvia municipal. 

 
b) A conseqüència de les operacions de descàrrega i abonament es puguin produir 

danys a tercers, al medi ambient o verue's afectada la higiene pública o l'ornat 
del poble. 

 
 
Article 50è.  
 
1. Els vehicles en què s'efectuï el transport de terres i runes reuniran les condicions 

adients per evitar el vessament del seu contingut sobre la via pública. 
 
2. En la càrrega dels vehicles s'adoptaran les precaucions necessàries per impedir 

l'embrutiment de la via pública. 
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3. No es permet que el materials transportats ultrapassin les vores superiors dels 
vehicles. 

 
4. Els materials transportats s'hauran de cobrir o de protegir, de manera que no es 

desprengui pols ni es produeixin vessaments de materials residuals. 
 
 
Article 51è. 
 
1. El transportista de terres i runes , en el supòsit de que embrutin la via pública, 

estan obligats a procedir a la neteja immediata del tram afectat. 
 
2. Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afectada i a la 

retirada dels materials abocats essent els costos corresponents del servei 
prestat imputat als responsables, sense perjudici de la imposició corresponent. 
Seran responsables subsidiaris els promotors i constructors de les obres. 

 
 
CAPÍTOL IV  -  DE LA UTILITZACIÓ DE L’ABOCADOR MUNI CIPAL 
 
Article 52è.- 
 
Els residus urbans seran dipositats pels serveis municipals en l'abocador que 
s'estableixi per l'Ajuntament. 
 
Queda prohibit dipositar directament residus pels particulars a l'abocador municipal. 
 
Les empreses que pel seu volum de residus , obtinguin autorització de l'Ajuntament, 
podran dipositar directament residus a l'abocador. Abans de cada abocament s'haurà 
de comunicar a les oficines municipals. 
 
Les taxes per aquest tipus d'abocament seran les establertes a les respectives 
ordenances fiscals. 
 
 
TÍTOL VI  -  INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 53è. 
   
Correspondrà als serveis municipals d'inspecció així com a la Policia Municipal, la 
vigilància en el compliment de les normes de la present Ordenança, amb facultat i 
obligació de denunciar qualsevol infracció. 
 
Així mateix correspondrà als serveis municipals d'inspecció atendre les reclamacions, 
denúncies i suggeriments dels ciutadans exercint les accions que en cada cas 
correspongui. 
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Article 54è. 
 
1. Tots els ciutadans estan obligats al compliment puntual de la present 

Ordenança, i de les disposicions complementàries que en matèria de neteja en 
general, manteniment de l'ornat públic , o de l'estètica de la població, dicti en 
qualsevol moment l'Alcaldia en exercici de les seves facultats. 

 
2. L'Autoritat Municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la 

present Ordenança, obligant al causant d'un deteriorament a la reparació de 
l'afecció causada sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui. 

 
3. L'Alcaldia, a proposta dels serveis municipals corresponents, sancionarà els qui 

amb la seva conducta contravinguessin el que disposa la present ordenança. 
 
4. La quantia de les sancions que a continuació s'indicarà s'entendrà 

automàticament adaptada en la mateixa proporció en què es modifiquin els 
límits de la potestat sancionadora de l'Ajuntament. 

 
Article 55è. 
 
1. Les infraccions de la present Ordenança podran ser sancionades d'acord amb la 

incidència i gravetat en cada cas, amb amb els següents criteris i quanties. 
 

a) Sanció lleu : fins a 120 EUR 
Sanció greu : fins a 300 EUR 
Sanció d'avís :           30 EUR 

 
b) En el supòsit de reincidència serà potestat de l'Alcaldia, adoptar les següents

  mesures amb independència de la sanció que comporti. 
 
- Retirada temporal de la llicència municipal i clausura de l'activitat pel que fa als 
establiments previstos en la present ordenança. 
 
- Retirada de les pancartes i cartells en els supòsits de contravenir el previst al Capítol 
II del Títol III, amb repercussió dels costos que tal actuació comporti. 
 
 
Disposició Addicional 
 
S'aplicaran per analogia les normes de la present Ordenança en supòsits que no hi són 
expressament regulats i que per la seva naturalesa entrin dintre el seu àmbit 
d'aplicació. 
 
En els casos que es presentin dubtes en l'aplicació de la present Ordenança, els 
serveis municipals, després d'escoltar els interessats, establiran la interpretació 
corresponent. 
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