AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE FARNERS
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta Ordenança ha estat aprovada
definitivament per l’Ajuntament en Ple l’11 de novembre de 2013 i
publicat el seu text íntegre en el BOPG núm. 5, de 9 de gener de 2014.
Santa Coloma de Farners, 29 de gener de 2014
El secretari

ORDENANÇA DEL SERVEI MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- L'ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI.

1.1.- Disposicions generals.

Article 1.
L’Ordenança reguladora del servei té per objecte la definició de les relacions
que s’han d’establir entre l’Ajuntament, els productors i posseïdors de residus i
els gestors de residus que operin en el municipi, ja sigui per contracte
municipal, ja per altres iniciatives preses en el marc de la legislació de règim
local o de residus.
En aquesta regulació es tindran especialment en compte els requeriments
derivats de la legislació de residus i els que resultin exigibles per garantir un
correcte ús i neteja de la via pública en funció de les seves característiques,
necessitats d’utilització i exigències de manteniment.
La definició reglamentària és la base sobre la que es generen drets i deures per
part dels actors, ja sigui en l’àmbit de la gestió, de la informació o de la
contraprestació econòmica. Concordantment, l’ordenança defineix un règim
sancionador que serà d’aplicació en els supòsits d’incompliment que
s’estableixen.
Article 2.
Als efectes de la present Ordenança, i d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus es consideren
residus municipals els següents:
-

-

Residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els
serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i
que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es
produeixen en els dits llocs o activitats.
Els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, i
àrees recreatives .
Els animals domèstics morts.
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-

Els mobles, estris i els vehicles abandonats.
Els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació
domiciliària.

Article 3.
Els habitants de Santa Coloma de Farners, siguin de dret o de fet, els titulars
d’activitats, i els visitants, han d’observar una conducta encaminada a evitar i
prevenir el deteriorament de la vila.
També tenen dret a denunciar les infraccions de què tinguin coneixement en
matèria de neteja pública i de gestió dels residus. L'Ajuntament està obligat a
atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans, exercint les
accions que correspongui en cada cas.
L'Ajuntament afavorirà les actuacions que en matèria de neteja pública i de
gestió dels residus desenvolupin els particulars per iniciativa pròpia i que
s'orientin a millorar la qualitat de vida a Santa Coloma de Farners.
Article 4.
Tots els ciutadans estan obligats al compliment d'aquesta Ordenança i de les
disposicions complementàries que, en matèria de neteja pública i de gestió dels
residus, pugui dictar en qualsevol moment l'Ajuntament, en l'exercici de les
seves facultats.
L'Ajuntament exigirà el compliment d'aquesta Ordenança i obligarà els
infractors o infractores a la restauració dels béns danyats, sens perjudici de les
sancions que corresponguin.
Article 5.
L'Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i de gestió
dels residus que segons l'ordenança han d'efectuar els ciutadans, després del
requeriment previ als propietaris o usuaris, i els imputarà el cost dels serveis
prestats sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin en
cada cas.
Article 6.
L’Ajuntament podrà establir les taxes que corresponguin en relació amb els
serveis que, d’acord amb aquesta ordenança, es declarin de prestació
obligatòria.
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Els serveis de gestió de residus que l’Ajuntament presti amb caràcter voluntari,
meritaran el preu públic que oportunament s’establirà.

1.2.- La neteja de la via pública.

Article 7.
La neteja viària comprèn la neteja, l'escombrada i el rec dels espais
assenyalats en l'article següent, el buidat de les papereres i la recollida i
transport dels residus procedents d'aquesta neteja.
Article 8.
Correspon a l'Ajuntament la neteja de la via pública en general. A l’efecte
d'aquesta Ordenança es consideren via pública les vies peatonals i rodades,
les voreres, els embornals, els jardins i les zones verdes, i altres béns d'ús
públic municipal destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans.
L’Ajuntament ha de garantir la freqüència convenient per a l’adequada
prestació del servei.
La neteja dels béns, elements estructurals i espais situats a la via pública,
adscrits a un servei públic, serà efectuada per l'empresa o l'organisme que el
gestioni.
Els serveis tècnics municipals establiran la forma de realitzar la neteja viària:
escombrat manual, escombrat mecànic, neteja mixta, neteja mitjançant mànega
d’aigua a pressió o amb autobombes.
L’Ajuntament assumeix la neteja i la recollida d’escombraries dels espais
públics on es facin actes culturals, festius i cívics, organitzats per entitats sense
ànim de lucre, prèvia petició i autorització de l’ús de l’espai per a la finalitat en
qüestió. Les entitats hauran d’informar en la seva petició de l’abast dels actes
per tal de preparar el servei de neteja i recollida d’escombraries i vetllaran per
minimitzar els residus generats i per la separació correcte dels residus.
Article 9.
Als efectes de la present Ordenança, es consideren de caràcter privat, i per tant
de responsabilitat particular la seva neteja i conservació, els passatges, patis
interiors, solars i terrenys i zones verdes de titularitat privada o d'altres
administracions o entitats públiques.
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És responsabilitat dels usuaris la neteja dels terrenys que tot i sent de propietat
municipal, restin subjectes a un ús comú especial o a un ús privatiu per
particulars o d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades,
prèvies les oportunes llicències i concessions.
En cas d'incompliment de les obligacions esmentades, l'Ajuntament pot
procedir a l'execució subsidiària en els termes previstos a l'article 98 de la Llei
30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o norma que la substitueixi, sense
perjudici d'exercir la potestat sancionadora que li reconeix aquesta Ordenança.
Article 10.
Queda prohibit llençar tota mena d’objectes o materials a la via pública. Els
residus sòlids de petit format com papers, bosses i similars, han de dipositar-se
en les papereres instal·lades amb aquesta finalitat.
També es prohibeix netejar qualsevol objecte en els espais d'ús públic si
aquesta acció pot tenir conseqüències en la conservació o ús de dit espai.

1.3.- El servei públic de recollida de residus.

Article 11.
La gestió dels residus municipals inclou la selecció en origen per part del
ciutadà de les diferents fraccions dels residus de les quals se'n fa recollida
selectiva, el dipòsit d'aquestes fraccions i del rebuig en els indrets i en els
moments que l'Ajuntament assenyali.
També inclou el transport i la valorització de les diferents fraccions dels residus
recollits de forma selectiva i la disposició del rebuig per part del servei
municipal de gestió dels residus municipals, en consonància amb el que
estableix el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la llei reguladora dels residus, i de la resta de normativa vigent sobre
gestió de residus.
Article 12.
El servei de gestió dels residus municipals domèstics serà prestat per
l’Ajuntament amb caràcter general i obligatori en tot el territori municipal.
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La prestació d'aquest servei comprèn les següents operacions:
Desplegament dels contenidors o altres sistemes de recepció de residus.
La recollida, transport i descàrrega dels residus en los centres de transferència
o tractament.
La neteja, manteniment i reposició dels contenidors o altres sistemes de
recepció de residus i els seus voltants.
La gestió de la deixalleria.
Només el personal autoritzat podrà fer lliurament dels residus als punts de
transferència o tractament.
Article 13.
El municipi adquireix la propietat dels residus recollits en l’àmbit del servei
públic.
Article 14.
S’exclouen del servei de gestió de residus municipals tots els que no tinguin la
consideració de residus municipals o assimilables. En particular, s’exclouen tots
els residus perillosos d’origen industrial i els d’enderrocs i excavacions.
L'Ajuntament no es farà càrrec d’aquells residus comercials o industrials
assimilables als municipals si, per les seves condicions de presentació, volum,
pes, quantitat de lliurament diari, contingut d'humitat o d'altres característiques
no s’ajustin a les possibilitats logístiques del servei de gestió de residus
municipals. Els productors d’aquests residus hauran d’acreditar la contractació
de la seva gestió en les condicions més adients per a la seva valorització o
disposició.
S’exclouen del servei de gestió de residus municipals, els residus comercials
generats en les activitats que acreditin la gestió d’aquells per part d’un gestor
privat autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya.
S’exclouen del servei de gestió de residus municipals les fraccions orgàniques
tractades en els domicilis que disposin de contenidor de recollida específic i de
compostador o assimilable que permeti el tractament per a usos posteriors com
a fertilitzant.
Resten excloses tanmateix del servei de gestió de residus municipals, les
fraccions dels domicilis que disposin d’algun sistema de recollida específica per
a cadascuna de les fraccions previstes a la recollida selectiva municipal (paper i
cartró, envasos lleugers i vidre) sota la responsabilitat d’un gestor autoritzat de
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residus.
Article 15.
Segons la classe de residus i les característiques urbanístiques dels barris de
la ciutat, el servei municipal de recollida general de residus pot adoptar les
modalitats següents:
1. Recollida en contenidors situats a la via pública, tant de residu
indiferenciat o rebuig, com de les fraccions a recollir selectivament que
l’Ajuntament estableixi.
2. Recollida en contenidors soterrats a la via pública, tant de rebuig, com
de recollida selectiva.
3. Recollida porta a porta de mobles i trastos vells amb prèvia trucada al
servei de recollida.
4. Recollida porta a porta de les fraccions a recollir selectivament que
l’Ajuntament estableixi pels comerços i establiments dels sectors de la
ciutat que tinguin establert aquest servei.
5. Recollida de residus en la deixalleria.
El servei municipal inclou la neteja dels contenidors i del seu entorn, tret dels
casos en que els contenidors siguin d'ús exclusiu d'una activitat o establiment
específic.
Article 16.
L'Ajuntament establirà la recollida de residus urbans en totes les seves
modalitats, amb la freqüència i horari que consideri més adient.
L'Ajuntament pot introduir en tot moment les modificacions al programa de
recollida que, per raons de funcionament i/o d'interès públic, tingui per
convenients.
Els serveis municipals faran públic, amb la suficient antelació, qualsevol canvi
d'horari, de la forma o la freqüència de prestació del servei, amb l'excepció de
les disposicions dictades per l'Alcaldia en situacions d'emergència.
Article 17.
Correspon als usuaris del servei separar les diferents fraccions en origen i
dipositar-les en els elements de contenció específics que a tal efecte estan
instal·lats a la via pública, i complint les següents obligacions:
1. Dipositar els residus, en especial els de fracció orgànica, rebuig o de
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recollides porta a porta, en l'horari que determini l’Ajuntament.
2. Dipositar el rebuig i la matèria orgànica en bosses separades i aquestes
dins els contenidors respectius, per evitar vessaments i olors. La resta
de fraccions es poden abocar directament dins els contenidors.
3. Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en
conseqüència, no dipositar d'altres residus que no siguin els que
corresponguin.
4. No utilitzar els contenidors del servei municipal quan es presti un servei
específic de recollida de residus.
En particular, es prohibeix:
a. Dipositar mobles, animals morts o residus en estat líquid a
l’interior dels contenidors.
b. 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 hauran de ser
portats a la deixalleria.
c. Llençar materials encesos als contenidors.
d. Dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors.
e. El triatge, la selecció i la retirada de materials dels contenidors.
f. Enganxar cartells i fer grafitis sobre els contenidors.
També es prohibeix l’evacuació de residus sòlids 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 18.
Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament decidiran els tipus, el nombre i els punts de
col·locació dels contenidors o altres sistemes de recollida.
Per tal de limitar el risc de propagació del foc, els contenidors de recollida
selectiva de vidre s’ubicaran entre el de recollida de paper-cartró i el d’envasos
lleugers.
Article 19.
Els residus voluminosos no es podran dipositar a l’interior dels contenidors de
residus municipals, sinó que seran objecte d'una recollida específica a la via
pública mitjançant el servei que tingui establert l’Ajuntament per als domicilis, o
bé traslladats directament pels seus posseïdors a la deixalleria municipal.
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En cas d'abandonament o mal ús del servei de recollida específica, el
responsable es farà càrrec del cost de la retirada dels mobles i estris
abandonats, sens perjudici de les sancions administratives que corresponguin.
Article 20.
Poden utilitzar el servei de les deixalleries els ciutadans particulars, com també
les oficines, els comerços, les entitats públiques i privades i la petita indústria,
que no tinguin l'obligació de contractar gestors autoritzats per a la recollida
específica dels residus que generen, amb les limitacions de volum, pes i
tipologia que oportunament s'establirà a l'Ordenança reguladora de la
deixalleria municipal.
Amb caràcter general, la utilització de la deixalleria per part dels usuaris
particulars que hi lliurin residus d'origen domèstic, no estarà subjecta a cap
contraprestació. Mitjançant la corresponent ordenança, l'Ajuntament pot establir
els preus públics que per la utilització de la deixalleria han de satisfer els
usuaris titulars d'activitats industrials, comercials o de serveis. També podran
ser objecte de contraprestació la recollida de residus pels usuaris particlars que
sobrepassin els limitacions marcades a la ordenança reguladora de la
deixalleria.
No es pot admetre el lliurament a la deixalleria de residus industrials que no
estiguin identificats per part del gestor, ni en cap cas, residus industrials
perillosos, ni residus sanitaris.
Article 21.
L'Ajuntament establirà anualment les taxes corresponents a la prestació dels
diferents serveis de recollida de residus urbans. Els usuaris procediran al
pagament de la taxa corresponent al servei prestat, d'acord amb el que a tal
efecte assenyali l'ordenança fiscal corresponent.

1.4.- Els residus comercials.

Article 22.
Els residus comercials són aquells residus municipals generats per l'activitat
pròpia del comerç al detall, a l'engròs, hostalera, bars, mercats, oficines i
serveis. Són equiparables i assimilables a aquesta categoria de residus, a
efectes de gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració
d'assimilables a municipals d'acord amb la normativa vigent en matèria de
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residus.
Als efectes d’aquesta Ordenança, queden inclosos en aquesta categoria els
envasos i residus d’envasos comercials, la gestió dels quals no es realitzi a
través d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn, o un sistema integrat de
gestió, d’acord amb la legislació específica vigent.
Article 23.
La persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de
gestionar per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies dels productors o
posseïdores de residus.
La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a
un gestor autoritzat que n’ha d’assegurar la valorització, si és possible, o la
correcta gestió del rebuig. Alternativament, s’ha d’acollir al sistema públic de
recollida i gestió per a aquest tipus de residus.
Article 24.
En tot cas, la persona titular de l’activitat generadora de residus té l’obligació
de:
-

Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat
mentre els posseeixi.
Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
Tenir a disposició de l’Administració el document que acredita que ha
gestionat correctament els residus, i els justificants dels lliuraments
efectuats.

1.5.- El règim informatiu i d’inspecció.

Article 25.
Els gestors de residus que operen en el municipi hauran d’informar
mensualment sobre les seves activitats:
Els que operen sota contracte municipal, d’acord amb el que s’estableix en el
plec de condicions i/o en el document contractual.
Els que operen per compte de productors-posseïdors privats, informaran sobre
l’origen, tipus, quantitats i destí dels residus, així com de les operacions
logístiques relacionades que puguin tenir incidència en la via pública.
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Article 26.
Els Serveis Tècnics Municipals tenen la facultat d’inspeccionar les activitats
dels gestors de residus en el municipi, que si cal hauran de facilitar l’accés a les
seves instal·lacions o a la documentació relacionada amb la seva activitat en el
municipi.
Preferentment, els gestors de residus hauran de tenir sistemes automatitzats
d’acreditació de les tasques efectuades, tals com sistemes d’identificació de
contenidors, pesada, temporització de tasques i formulació d’incidències.
Article 27.
Els Serveis Tècnics Municipals poden inspeccionar els residus recollits en
l’àmbit del servei públic, ja sigui amb finalitats tècniques (mostreig, anàlisis), ja
a l’efecte de determinar responsabilitats o possibles infraccions.
Article 28.
Les persones físiques o jurídiques radicades de dret o de fet en el municipi
podran dirigir els seus suggeriments, preguntes, reclamacions o queixes en
relació al servei als serveis tècnics municipals, que els hauran d’atendre i si cal,
respondre de forma suficient i motivada.

1.6.- El règim sancionador.

Article 29.
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.
Correspondrà als serveis tècnics municipals i a la Policia local, la vigilància del
compliment de les normes de la present Ordenança, amb la facultat i l'obligació
de denunciar qualsevol infracció.
Les infraccions de les normes d'aquesta Ordenança seran sancionades per
l'Alcalde, o bé per altres òrgans de l'Administració municipal, l'exercici de les
quals els hagi estat confiada per delegació.
A més de la imposició de la sanció corresponent, l'Administració municipal ha
d'adoptar les mesures escaients pel rescabalament dels danys que s’hagin
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pogut ocasionar o per a l’execució de qualsevol altre mesura que es consideri
adient.
Article 30.
En matèria de residus municipals, en la present Ordenança es consideren
infraccions:
1. Lliurar al servei de recollida residus que estiguin exclosos del servei de
recollida segons l’0rdenaça.
2. Dipositar residus de naturalesa i composició diferent als admissibles per
a cada tipus de contenidor.
3. Dipositar els residus fora dels contenidors.
4. Abandonar estris o residus voluminosos a la via pública i en general en
llocs inadequats.
5. L’abocament de residus de la construcció a la via pública o en llocs
inadequats.
6. No utilitzar els contenidors que determinin els serveis municipals.
7. Lliurar les deixalles sense complir els requisits o les condicions fixades
en aquesta Ordenança i en especial no respectar les prohibicions
establertes a l'0rdenaça.
8. Deixar els residus en llocs, horaris i/o condicions no permeses per
aquesta Ordenança.
9. Treure a la via pública els contenidors d'ús exclusiu, fora dels dies
assignats, o no retirar-los dins de l'horari previst.
10. No deixar en perfectes condicions de netedat les superfícies de la via
pública ocupada, en el moment de retirar el contenidor d’us exclusiu.
11. Incomplir les normes d'utilització de la deixalleria.
12. Tractar o manipular els contenidors sense cura.
13. Desplaçar de la seva ubicació els contenidors de recollida de residus
sense autorització.
14. Qualsevol acció contrària a les previsions d'aquesta Ordenança.
Article 31.
La reincidència en qualsevol de les infraccions relacionades a l’article anterior
tindrà la consideració de greu ó molt greu , atenent les circumstàncies
següents:
1.
2.
3.
4.
5.

La gravetat de la infracció.
El benefici obtingut per l’infractor
El perjudici causat als interessos generals.
La intencionalitat.
La reiteració.
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6. La reincidència.
Article 32.
Les faltes tipificades anteriorment poden sancionar-se amb multa,
De 100,00€ a 500,00€ les faltes lleus
De 501,00€ a 1.500,00€ les faltes greus
De 1.501,00€ a 3.000,00€ les faltes molt greus
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.
El gestor de residus, haurà de complir aquesta Ordenança, així com el plec de
condicions tècniques establertes per a la gestió de residus i qualsevol infracció
comesa, la sanció serà la que contempli el règim de sancions establert en el
contracte entre l’Ajuntament i el propi gestor.
Article 33.
Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança tots
aquells qui han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol,
siguin persones físiques o jurídiques.
Si el productor o posseïdor de residus en lliura a tercers que no tenen
l’autorització necessària o en lliura incomplint les condicions establertes per
aquesta Ordenança, ha de respondre solidàriament amb ells dels perjudicis que
es produeixin per causa dels residus i de les sancions que s’escaigui imposar
d’acord amb el que estableix aquesta Ordenança.
Article 34.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona de l’acord de l’aprovació definitiva amb
el text íntegre.
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