ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES BONES PRÀCTIQUES VINCULADES A
LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte la regulació, dins del marc de les competències de
l’Ajuntament de Pedret i Marzà, i dins el seu terme municipal, de 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.
També es vol evitar que s’embruti l’espai públic del municipi mitjançant la correcció de
conductes inadequades i la conscienciació de la ciutadania al respecte, i sobretot,
impedir l’abandonament, l’abocament i en general, tota disposició incontrolada dels
residus urbans. En aquest sentit, per casos de mals comportaments, s’articularan
mesures que contribueixin al restabliment del bon ordre i a retornar als nivells
d’endreça i neteja desitjats, així com, si s’escau, aplicar un règim sancionador.
Es consideren usuaris del servei municipal de recollida de residus tots els veïns/es i
altres persones físiques o jurídiques, titulars de segones residències ubicades en el
terme municipal, i que per la tipologia dels residus generats puguin acollir-se o veure’s
afectats al que disposa la present Ordenança.
Article 2.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança reguladora de les bones pràctiques de la
gestió dels residus és tot el terme municipal de Pedret i Marzà.
Article 3. Categoria dels residus urbans
Als efectes de la present Ordenança, tindran categoria de residus urbans els materials
residuals següents:
a. Residus municipals ordinaris: Les deixalles d’alimentació i consum domèstic
produïdes pels ciutadans en els habitatges particulars.
b. Les cendres procedents de les llars de foc i de les instal·lacions de calefacció
domèstica, que s’han de dipositar als contenidors de rebuig totalment
apagades.
c. Els residus assimilables a domèstics, de consum en general, produïts pels locals
comercials.
d. Els residus sanitaris dels Grups I i II, assimilables als municipals de conformitat
amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
e. Les restes vegetals procedents de la poda d’arbres, gespa, plantes i similars, en
quantitats petites que permetin la utilització del contenidor de rebuig sense
esgotar la seva capacitat. En cas de volums importants, s’hauran de portar a la
deixalleria, mentre l’Ajuntament no instal·li contenidors específics per a
aquesta classe de residus.

Article 4.- Residus exclosos del servei de recollida de residus
a. L’escòria produïda en tallers i magatzems.
b. Les runes procedents de restes de demolicions i obres en construcció, els
materials procedents d’excavacions i els residus procedents d’incendis.
c. Qualsevol material residual inclòs en la Llei de Residus Industrials com a residu
especial, que en funció del seu contingut o forma de presentació es pugui
qualificar de perillós.
d. Els residus sanitaris ramaders.
e. Els fluorescents, les làmpades de vapor de sodi o de mercuri.
f. Els medicaments sobrants o els caducats.
g. Les piles i termòmetres.
h. Qualsevol altra mena de material residual que determini l’Alcaldia.
En qualsevol cas de dubte, es poden adreçar a la Deixalleria municipal.
Article 5.- Obligacions dels usuaris.
Els usuaris estan obligats a dipositar els residus, en funció de la seva fracció residual en
els diferents tipus de contenidors, tenint en compte les diferents modalitats de
recollida, tals com:
• Rebuig (color verd oliva).
• Paper-cartró (color blau)
• Envasos ( color groc)
• Vidre (color verd clar)
Els usuaris del servei general de recollida de residus han de dipositar la brossa a
l’interior del contenidor en bosses lligades, i hauran de tancar completament els
contenidors.
L’horari per a les diferents modalitats és lliure.
Els embalatges de cartró, s’hauran de dipositar degudament plegats per a una fàcil
manipulació a l’interior dels contenidors establerts. Es prohibeix deixar els embalatges
fora dels contenidors establerts, separant els diferents tipus de material que pugui
contenir l'envalatge.
Les papereres situades a la via pública tenen per objectiu rebre els petits residus que
es produeixen per raó de l’activitat dels vianants i de les seves pràctiques en l’espai
públic. En cap cas s’hi poden dipositar residus generats a les llars o activitats
comercials, i encara menys bosses d’escombraries que les puguin col·lapsar.
Si com a conseqüència d’una deficient presentació i dipòsit dels residus es produeix un
embrutiment de la via pública o deteriorament del contenidor, l’usuari causant en serà
responsable i serà instat a la reposició de la mateixa sense perjudici de les sancions o
imposicions que es puguin desprendre. De la mateixa manera, qualsevol ciutadà, està

obligat a denunciar a l’autoritat municipal les infraccions referents a la neteja pública
de les quals en tingui coneixement.
L’Ajuntament s’obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels
ciutadans/es, així com a exercir les accions que en cada cas corresponguin per a la
resolució dels conflictes.
L’Alcaldia, podrà sancionar, d’acord amb el que s’estableix al capítol d’infraccions i
sancions, als que amb la seva conducta contravinguin el que disposa la present
Ordenança.
Article 6.- Limitacions en la utilització dels contenidors
a) Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma
líquida o susceptible de liquar-se.
b) Es prohibeix llençar materials encesos als contenidors de recollida de residus.
c) Es prohibeix dipositar objectes punxants amb claus, amb arestes tallants o
tots aquells que puguin representar un risc de lesionar als usuaris o al personal del
servei de recollida. Aquests objectes s’hauran de dur a la deixalleria.
d) No es permet deixar els residus fora dels contenidors quan aquest sigui el
sistema a utilitzar, llevat que estiguin plens o arribin a desbordar.
e) Es prohibeix dipositar els residus d’una classe o fracció determinada, en
altres contenidors que no siguin els expressament destinats a aquesta classe de
residus.
f) Es prohibeix seleccionar i retirar pel seu aprofitament particular, qualsevol
material ubicat als contenidors. Un cop ubicat el residu dins del contenidor, passa a ser
de propietat municipal. Cap persona física o jurídica pot dedicar-se a la recollida i
aprofitament dels residus, excepte que compti amb una autorització Municipal.
g) Es prohibeix enganxar cartells i fer grafitis sobre els contenidors.
h) No es permet dipositar als contenidors els següents residus:
- Animals morts
- Mobles, estris i trastos vells domèstics
Article 7.- Ubicació dels contenidors
Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà al servei dels
ciutadans. L’Ajuntament en determina la seva ubicació d’acord amb criteris tècnics.
Les unitats situades a la via pública estaran degudament senyalitzades i tindran la
consideració de serveis especials de l’espai urbà pel que fa a la càrrega, descàrrega i
altres operacions pròpies del servei. En aquest sentit, doncs, està prohibit el seu
desplaçament o manipulació fora de les àrees senyalitzades.
Es prohibeix estacionar vehicles a tota, o a una part, de la zona senyalitzada per als
contenidors.
Així mateix, està prohibit causar qualsevol destorb als moviments dels contenidors per
a la càrrega i descàrrega de residus.

Article 8.- Recollida d’altres residus
S’estableix el servei de recollida de mobles, estris i trastos vells domèstics l’últim
divendres de cada mes, sense cap cost pel ciutadà.
Els mobles, estris i/o trastos vells es dipositaran, si el seu pes ho permet, al costat dels
contenidors. Cas de ser molt pesants, es trucarà abans de la data prevista a
l'Ajuntament, i s'assenyalarà l'adreça on s'hauran de passar a recolli la data
assenyalada, i sempre es dipositaran a la via pública, al costat de l’habitatge, però
respectant la data de recollida abans assenyalada.
Si el dia previst per la recollida no s’adapta a les necessitats de les persones
interessades, poden optar per transportar els residus a la deixalleria, també sense cap
cost.
Es prohibeix, per tant, l’abandonament incontrolat d’aquests residus a la via pública,
excepte si se n'ha donat compte a l'Ajuntament i es col·loquen a la via pública el dia de
recollida.
Article 9.- Servei de deixalleria
Les deixalleries són centres municipals de recepció de residus, destinats a la recepció
diferenciada de residus transportats i lliurats pels ciutadans.
Poden utilitzar el servei de la deixalleria, els ciutadans particulars, com també els
comerços i la petita indústria que no tinguin l’obligació de contractar gestors
autoritzats per la recollida específica dels residus que generen.
Amb caràcter general, la utilització de la deixalleria per part dels usuaris particulars
que hi lliurin residus d’origen domèstic, no estarà subjecte a cap contraprestació.
Article 10.- Prohibició de l’ús de la xarxa de sanejament
Cap residu sòlid pot ser evacuat a la xarxa de clavegueram. Per tant, queda prohibida
la instal·lació de trituradors domèstics o industrials que per les seves característiques
evacuen els productes triturats a la xarxa de clavegueram.
Article 11.- Operacions a realitzar amb els residus
La prestació del servei de recollida de residus urbans és obligació de l’Ajuntament.
S’exclouen d’aquest servei obligatori, en la forma establerta per la legislació, els
residus de tipus industrial, de construcció, sanitaris, contaminants, corrosius, tòxics i
perillosos, i tots aquells que la seva gestió exigeixi l’adopció de mesures especials,
higièniques, profilàctiques o de seguretat.
La prestació d’aquest servei compren les següents operacions:
• Trasllat dels residus i buidatge dels mateixos als vehicles de recollida.
• La devolució dels elements de contenció un cop buidats, als punts originaris.
• El transport i descàrrega dels residus als punts de tractament i/o eliminació.
Article 12.- Activitat inspectora

Els serveis municipals, efectuaran l’activitat inspectora, a la recerca d’esbrinar l’origen
de determinades males conductes i infraccions.
Aquesta activitat inspectora tindrà per objectiu restablir el possible ordre alterat,
corregir pràctiques inadequades o contràries al que s’estableix en la present
ordenança, així com si s’escau, aplicar el règim sancionador.
Els Serveis tècnics atendran les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans
que en cada cas corresponguin.
Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per
l’Alcalde/essa, o bé per altres òrgans de l’Administració municipal, l’exercici de les
quals els hagi estat delegada.
RÈGIM SANCIONADOR
Article 13.- Infracció
Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes
establertes en aquesta Ordenança, com també aquelles que estiguin tipificades a la
legislació de rang superior.
Article 14.- Tipificació d’infraccions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 15.- Infraccions molt greus
a. Deteriorar per males pràctiques o ús indegut els elements de contenció o les
àrees d’aportació al servei de la recollida dels residus municipals.
b. Utilitzar els sistemes de contenció públics per dipositar qualsevol dels residus
exclosos del servei municipal de recollida o abandonar aquests residus a la via
pública.
c. Utilitzar els elements de contenció públics, per part de ciutadans o empreses
que no són del municipi de Pedret i Marzà, si els residus han estat generats fora
del municipi.
d. Eliminar residus contaminants a través de la xarxa de sanejament.
e. Dipositar a l’interior dels elements de contenció, qualsevol residu tòxic o
perillós.
f. La reincidència en infraccions greus.
Article 16.- Infraccions greus
a. Abandonar residus municipals voluminosos a la via pública.
b. Abocar residus orgànics fora dels contenidors o en altres contenidors que no
siguin els especialment habilitats per aquesta fracció, i especialment abocar
escombraries en papereres de la via pública, no habilitades per això.

c. Desplaçar de la seva ubicació els contenidors de recollida de residus sense
autorització.
d. Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública o en espais públics
municipals i/o en la riera del municipi.
e. Utilitzar els contenidors sense cura suficient i fer-los malbé.
f. La reincidència en infraccions lleus.
Article 17.- Infraccions lleus
a. Endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors.
b. Lliurar els residus municipals de procedència domèstica sense complir els
requisits o les condicions fixades per aquesta ordenança, quant a la forma.
c. Lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.
d. Dipositar residus en contenidors o punts de concentració corresponents a
fraccions que no els pertoquin.
e. Totes les que contradiuen allò establert en aquesta normativa i que no han
estat prèviament tipificades com de greus o molt greus.
Article 18.- Responsabilitat
Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança, totes aquelles
persones que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin
persones físiques o jurídiques. Excepte aquells que siguin menors d’edat, on
respondran per ells els pares, tutors o aquells que en disposin de la custòdia legal.
Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil o
penal que pugui derivar de la comissió de la infracció.
Article 19.- Classes de sancions
Les sancions a imposar, sens perjudici del que estableixi la legislació sectorial vigent,
són les següents:
1. Multa
2. Execució de treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que ha
faltat en cometre la infracció, poden ser aquests una mesura substitutòria de la
multa.
3. Execució dels treballs de restitució de la realitat física alterada sens perjudici de
la seva execució subsidiària.
Article 20.- Quantia de les multes
La quantia de la multa té tres graus, que es corresponen, respectivament amb les
infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:
a. Infraccions lleus: de 50 a 300 €
b. Infraccions greus: de 301 a 1.000 €
c. Infraccions molt greus: de 1.001 a 3.000 €
Article 21.- Criteris de graduació de les sancions

Les sancions i la corresponent multa pecuniària es podran graduar tenint en compte
els següents criteris:
•
•
•
•
•
•

La gravetat de la infracció
El benefici obtingut
El perjudici causat als interessos generals
La intencionalitat
La reiteració
La reincidència

En la fixació de les multes es tindrà en comte que, en tot cas, la comissió de la infracció
no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes
infringides.
Article 22.- El procediment sancionador
El procediment sancionador serà el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, vigent a Catalunya.
Quan la proposta de resolució del procediment sancionador, tramitat per l’Ajuntament
de Pedret i Marzà, contingui una sanció que per la quantia de la multa o pel seu
caràcter, no sigui competència municipal, l’Alcalde elevarà l’expedient a l’òrgan de
l’Administració de la Generalitat que sigui competent per imposar la sanció que es
proposa, de conformitat amb la legislació sectorial aplicable.
El procediment s’inicia d’ofici com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan
competent, per denúncia de qualsevol persona, o per inspecció dels serveis
municipals.
Article 23.- Disposició addicional
L'Ajuntament de Pedret i Marzà es reserva el dret d'utilitzar aquells mitjans tècnics
necessaris, i ajustats a la normativa, per tal de fer complir aquesta Ordenança.

Article 24.- Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop aprovada per aquest Ajuntament i publicat
el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini
previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació.

