
Núm. 69
CONSELL COMARCAL
DEL PLA DE L’ESTANY

Edicte d’aprovació definitiva orde-
nança fiscal sobre gestió de residus comer-
cials i recollida selectiva

Atès que en el Butlletí Oficial de la
Província, de 8 de novembre de 2004, es
va publicar l’aprovació inicial de l’Orde-
nança Fiscal sobre la gestió de residus
comercials i recollida selectiva, pel ter-
mini de trenta dies.

Atès que durant el termini d’informa-
ció pública, s’han presentat reclamacions,
les quals han estat aprovades pel Ple
d’aquest Consell Comarcal, de data 29 de
desembre d’enguany, amb aprovació defi-
nitiva de l’Ordenaná incluent-hi les
al.legacions i entraran en vigor a partir de
l’endemà de la seva publicació en el
BOP, i d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya,
es procedeix a la publicació íntegra.

Banyoles, 30 de desembre de 2004.—
El gerent. Signat: Josep Cortada i Vila.
Vistiplau. El President. Signat: Jordi Xar-
gay i Congost.

ORDENANÇA REGULADORA DE
LA RECOLLIDA, TRANSPORT I GES-
TIÓ DE RESIDUS A LA COMARCA
DEL PLA DE L’ESTANY

CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GE-
NERALS

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Ordenança és la

regulació de les condicions segons les
quals es prestaran els serveis destinats a
la recollida i gestió dels residus munici-
pals produïts a la comarca del Pla de
l’Estany d’acord amb les respectives
competències dels ajuntaments i les que
té delegades el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany.

Article 2. Àmbit d’aplicació i usuaris
L’àmbit d’aplicació d’aquesta orde-

nança de gestió de residus municipals és
tota la comarca del Pla de l’Estany.
Aquesta regula com han de procedir els
seus productors o posseïdors pel que fa al
lliurament, la recollida, el transport i la
gestió d’aquests residus.

Tenen la categoria d’usuaris als efec-
tes de prestació dels serveis regulats per
la present Ordenança, tots els particulars
habitants de la comarca del Pla de
l’Estany i els titulars d’activitats econò-

miques que s’hi desenvolupen; i els utilit-
zaran d’acord amb les disposicions que
aquí es defineixen. 

Article 3. Definicions
a) Residu: Qualsevol substància o

objecte de què el seu posseïdor es des-
prengui o tingui la intenció o l’obligació
de despendre’s.

b) Residu municipal: Residus generats
als domicilis particulars, als 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. Tenen també la
consideració de residu municipal els resi-
dus procedents de la neteja de les vies
públiques, zones verdes, àrees recreatives
i platges; els animals domèstics morts; els
mobles, els estris i els vehicles abando-
nats; els residus i enderrocs procedents
d’obres menors i reparació domiciliaria.

c) Residu comercial: residus munici-
pals generats per l’activitat pròpia del
comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria,
els bars, els mercats, les oficines i els ser-
veis. Són equiparables a aquesta catego-
ria, als efectes de la gestió, els residus
generats a la indústria que tenen la consi-
deració d’assimilables als municipals
d’acord al que estableix la Llei 15/2003
de modificació de la Llei 6/1993 regula-
dora de residus.

d) Residu industrial: materials sòlids,
gasosos o líquids resultants d’un procés
de fabricació, de transformació, d’utilit-
zació, de consum o de neteja el productor
o posseïdor dels quals té voluntat de des-
pendre-se’n i que, d’acord amb Llei
15/2003 de modificació de la Llei 6/1993
reguladora de residus, no poden ser con-
siderats residus municipals.

e) Residu especial: Són els residus
inclosos en la llista de “residuos peligro-
sos” aprobada per RD 952/1997, així com
els recipients i envasos que els hagin con-
tingut i els que hagin estat considerats
com a perillosos per la Directiva
91/689/CE de 12 de desembre.

f) Àrea d’aportació: És un espai situat
a la via pública en el que s’hi col·loquen
un o diversos contenidors específics des-
tinats a que els ciutadans particulars hi
dipositin les diferents fraccions de residus
que son objecte de la recollida municipal:
rebuig, paper-cartró, vidre, envasos lleu-
gers, etc. Cada contenidor està identificat
amb un codi de colors segons la fracció
residus que s’hi pot dipositar.

g) Productor: Qualsevol persona,
física o jurídica, l’activitat de la qual pro-
dueix residus com a productor inicial i
qualsevol persona, física o jurídica, que
efectuí operacions de tractament previ, de
barreja o d’altre tipus que ocasionin un

canvi de naturalesa o composició
d’aquests residus.

h) Posseïdor: El productor dels resi-
dus o la persona física o jurídica que els
tingui en possessió i no tingui la conside-
ració de gestor de residus.

i) Gestió: la recollida, el transport,
l’emmagatzematge, la valorització, la dis-
posició del rebuig i la comercialització
dels residus, inclosa la vigilància d’aques-
tes operacions, i la vigilància dels llocs de
descàrrega després de llur clausura o tan-
cament. No es considera gestió de residus
l’operació de reciclatge en l’origen dels
residus que es reincorporin al procés pro-
ductiu que els ha generat.

j) Recollida: a efectes d’aquesta Orde-
nança, s’entén per recollida l’operació
consistent a recollir, classificar i/o agru-
par residus per transportar-los.

k) Transport: a efectes d’aquesta
Ordenança, s’entén per transport l’opera-
ció de trasllat dels residus des del lloc de
recollida fins a les plantes de reciclatge,
tractament o disposició del rebuig.

l) Transportista autoritzat: És aquell
que disposa de la preceptiva autorització
de l’Agència Catalana de Residus per a
exercir l’activitat de transport d’un deter-
minat tipus de residu i que consta inscrit
en el Registre de transportistes de l’Agèn-
cia Catalana de Residus, amb el seu
corresponent codi de transportista.

m) Reciclatge: Les operacions de
recuperació de subproductes dels residus.

n) Rebuig: Residus o fraccions no
valoritzables.

Article 4. Marc jurídic
El marc jurídic d’aplicació és el

següent:
-Llei 6/1993, de 15 de juliol, regula-

dora dels residus a Catalunya, modificada
per la Llei 15/2003, de 13 de juny.

-Ley 10/1998 de 21 d’abril de resi-
duos

-Llei 16/2003, de 13 de juny, de
finançament de les infrastructures de trac-
tament de residus i del cànon sobre depo-
sició de residus.

-Llei 3/1998 de 27 de febrer de
l’Intervenció integral de l’Administració
ambiental

-Ley 11/1997 de 24 d’abril de Enva-
ses y residuos de envases

Article 5. Consideracions prèvies
1. D’acord amb la Ley 10/1998 de

Residuos, correspon als ens locals la
competència en la gestió dels residus
municipals, aquests hauran de prestar el
servei de recollida , transport i eliminació
dels residus generats en la forma que
estableixin les respectives Ordenances.
Així mateix, els posseïdors de residus
municipals estan obligats a lliurar-los a
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l’ens local competent, per al seu reciclat,
valorització o eliminació, en la forma que
estableixi l’Ordenança.

2. D’acord amb la Ley 10/1998, els
ens locals poden obligar al productor o
posseïdor de residus municipals a adoptar
les mesures necessàries per a facilitar llur
recollida, transport, valorització o elimi-
nació i a que els dipositin en la forma i
lloc adequats. Quan es tracti de residus
municipals diferents dels generats als
domicilis particulars, l’Ens local compe-
tent pot obligar al posseïdor a gestionar-
los per si mateix.

3. La present Ordenança regula la
gestió segregada dels residus municipals
domèstics i els residus municipals comer-
cials, d’acord amb el que s’ordena a la
Llei 6/1993 reguladora de residus, modi-
ficada per la Llei 15/2003, de 13 de juny.

4. El titular d’una activitat generadora
de residus comercials s’ha de fer càrrec
del cost de la seva gestió, lliurant-los a un
gestor autoritzat o acollint-se al sistema
establert per l’Ens local.

5. El titular d’una activitat que generi
residus ramaders, industrials, o altres no
inclosos dins la categoria de residu muni-
cipal els ha de gestionar d’acord amb la
normativa de residus vigent.

6. Els ajuntaments o, en el cas de
delegació el consell Comarcal del Pla de
l’Estany, es fan càrrec de la recollida i
gestió dels residus municipals tal com es
detalla en la present Ordenança.

CAPÍTOL 2.- ELS RESIDUS MUNI-
CIPALS

Article 6 . Servei de recollida de resi-
dus municipals

La recollida de residus municipals és
un servei d’obligatòria prestació per part
de l’Ajuntament, qui el pot delegar al
Consell Comarcal, i d’obligatòria recep-
ció per part dels particulars.

Els titulars d’activitats generadores de
residus municipals comercials poden aco-
llir-se al sistema de gestió que el Consell
Comarcal estableixi, fent-se càrrec del
cost del servei o bé poden lliurar-los a un
gestor autoritzat.

Article 7. Taxa per a la recollida de
residus municipals

El servei de recollida de residus
municipals és objecte de l’aplicació de la
corresponent taxa municipal sobre tots els
usuaris, domèstics, comercials i indus-
trials.

L’Ajuntament establirà anualment la
taxa corresponent a la prestació del servei
de recollida de residus municipals. Els
usuaris procediran al pagament de la taxa
corresponent al servei prestat, d’acord

amb el que assenyala sobre això l’Orde-
nança Fiscal de la taxa de recollida
d’escombraries.

Article 8. Serveis de recollida secto-
rial de residus

L’Ajuntament o el Consell Comarcal
en cas de delegació de la competència,
pot establir la prestació de diferents ser-
veis de recollida sectorial de residus
municipals, tals com:

-La recollida del rebuig
-La recollida selectiva de matèria

orgànica, paper, vidre, envasos i piles
-La recollida de residus municipals

comercials
-La recollida de voluminosos, mobles,

estris domèstics i trastos vells 
-La recollida dels animals domèstics

morts
-La recollida de residu verd
-La recollida de fusta
-La recollida de vehicles fora d’ús
-Altres que determini l’Ajuntament o

en el seu cas el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany

Els serveis municipals informaran als
ciutadans de les condicions i modalitats
de prestació dels serveis sectorials de
recollida de residus.

Article 9. Facultat de l’Ens competent
de modificar l’organització del servei

L’Ajuntament o el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany podrà introduir les
modificacions necessàries en l’organitza-
ció dels serveis de recollida de residus
municipals que són de la seva competèn-
cia per tal d’assolir els objectius de
reducció, reutilització, reciclatge i valo-
rització.

Article 10. Residus exclosos del ser-
vei de recollida de residus municipals

No es poden dipositar en els conteni-
dors destinats a la recollida de residus
municipals domèstics ni comercials els
següents materials residuals:

-Els residus industrials 
-Els residus especials.
-Els fluorescents i les bombetes
-Els residus líquids i pastosos.
-Els olis minerals i vegetals
-Els que siguin explosius, corrosius,

oxidants, inflamables, tal com els defi-
neix la directiva 91/89/CEE.

-Les runes d’obra
-Pinsos
-Fustes
-Els detritus sanitaris d’hospitals, clí-

niques i centres assistencials diferents als
dels Grups I i II, assimilables a munici-
pals de conformitat amb el Decret
300/1992 de 24 de novembre.

-Els residus de clíniques veterinàries,
els zoosanitaris, herbicides i fitosanitaris

-Els residus especificats a l’apartat 2
de l’article 4 de la Llei 6/1993 reguladora
de residus

-Els animals morts.
-Les deixalles i fems produïts als

escorxadors, i altres establiments similars
públics o privats.

-Els residus carnis procedents d’es-
corxadors, sales d’especejament, i altres
activitats en les quals s’el.laborin produc-
tes derivats de la carn.

-Els materials caducats o de rebuig
originats en els processos d’el.laboració
d’aliments.

-Pneumàtics
-Ferralla
-Els productes procedents del deco-

mís.
-Les cendres i escòries produïts en

fàbriques i tallers i en les calefaccions
centrals dels edificis. Ni tampoc les cen-
dres d’origen domèstic calentes.

-Els residus especials i qualsevol altra
material que, en funció del seu contingut
o forma de presentació, pugui qualificar-
se de perillosa.

-Qualsevol altre residu assimilable als
assenyalats en els punts anteriors i, en tot
cas el que, previ informe tècnic motivat,
determini el President del Consell Comar-
cal.

Article 11.- 
Es prohibeix l’evacuació de residus

sòlids per la xarxa de clavegueram.

Article 12. Fraccions a separar dels
residus municipals

A efectes d’aquesta ordenança
s’entenen com a principals fraccions a
separar dels residus produïts als domicilis
de la comarca del Pla de l’Estany, els
següents: fracció orgànica, paper i cartró,
vidre, envasos lleugers, piles, volumino-
sos, restes vegetals, fusta, plàstics, ferra-
lla, runes, residus especials.

Els usuaris particulars han de classifi-
car les diferents fraccions que composen
els seus residus i les han de dipositar dins
dels contenidors específics per a cada
fracció.

Els usuaris comercials han de triar i
gestionar separadament les diferents frac-
cions que composen els seus residus,
d’acord al que s’indica en la normativa de
residus.

Article 13. El Rebuig
El rebuig és la fracció dels residus

municipals que queda després d’haver fet
la tria de les escombraries i haver diposi-
tat cada una de les fraccions que es recu-
llen selectivament en el contenidor espe-
cífic situat a les àrees d’aportació o a la
deixalleria. 
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Els usuaris, tant particulars com
comercials, tenen l’obligació de separar
en origen les diverses fraccions dels resi-
dus municipals. En el contenidor de
rebuig només s’hi poden dipositar aquells
residus municipals que no tenen una via
de gestió específica.

Article 14. La Recollida Selectiva
Als efectes d’aquesta Ordenança, es

considera selectiva a la recollida o lliura-
ment per separat d’un o més materials
residuals.

Tots els usuaris, tant domèstics com
comercials han de participar en la reco-
llida selectiva en les modalitats que deter-
mina aquesta Ordenança. 

Article 15. De l’aprofitament i la
recollida selectiva dels materials residuals
continguts a les escombraries

Una vegada dipositats els residus al
carrer dintre dels elements de contenció
autoritzats, en espera d’ésser recollits pels
serveis municipals o comarcals, adquiri-
ran el caràcter de propietat de l’Ajunta-
ment o del Consell Comarcal en el seu
cas.

Ningú es pot dedicar a la recollida o
aprofitament dels residus dipositats als
corresponents contenidors sense prèvia
autorització de l’Ens titular del servei

CAPÍTOL 3.- GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS D’ORIGEN DOMÈSTIC

Article 16. Residus municipals d’ori-
gen domèstic

Als efectes de la present Ordenança,
tindran la categoria de residus municipals
d’origen domèstic els següents materials
residuals produïts per l’activitat domès-
tica en els habitatges particulars:

-El paper-cartró, vidre, metall i plàs-
tic.

-Restes d’alimentació i del consum
domèstics.

-Els envasos lleugers dotats de l’indi-
catiu del “Punt Verd”

-Els mobles, ferralles, estris domès-
tics i andròmines.

-Els residus produïts com a conse-
qüència 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’escom-
brada de les voreres i carrers.

-Les deposicions dels animals domès-
tics que siguin lliurades de forma higiè-
nica acceptable.

-La brossa generada als jardins particu-
lars i el manteniment de plantes ornamentals,

sempre que es lliuri trossejada i en bossa, i
en quantitat inferior a 60 litres diaris.

-Les cendres fredes de la calefacció
domèstica individual.

-Els animals domèstics morts de pes
inferior als 80 quilos.

-Els residus especials domèstics:
medicaments caducats, fluorescents, bate-
ries, dissolvents, pintures, vernissos,
piles, electrodomèstics que continguin
substàncies perilloses; que hauran de ser
gestionats a través de la deixalleria o
altres punts d’aportació específics.

Podran ser també considerats com a
residus municipals domèstics els residus
procedents d’establiments comercials
sempre i quan la seva naturalesa i volum
siguin equiparables als domèstics segons
valoració dels serveis tècnics del consell
comarcal.

Article 17. Descripció del servei de
recollida de residus municipals domèstics

La recollida de residus municipals
domèstics regulada per aquesta Orde-
nança serà gestionada per l’Ajuntament, o
en el seu cas pel Consell Comarcal, a tra-
vés d’una empresa prestadora del servei,
mitjançant dues modalitats: la recollida
del rebuig domèstic, i la recollida selec-
tiva, que inicialment es preveu per a les
fraccions: paper-cartró, vidre, envasos
lleugers, voluminosos i piles però que
podrà ser modificada per adaptar-la a
noves circumstàncies.

Es podrà rebutjar la recollida dels
residus que no hagin estat convenient-
ment presentats, tant perquè correspon-
guin a fraccions diferents a les que son
objecte del sistema de recollida de que es
tracti, com per la forma inadequada de la
seva disposició.

La prestació del servei de recollida de
residus domèstics comprendrà les
següents operacions:

-Trasllat dels residus des dels punts del
seu lliurament fins al vehicle de recollida.

-Buidat dels residus des dels elements
de contenció fins als elements de càrrega
dels esmentats vehicles.

-Devolució, si procedeix, dels ele-
ments de contenció, una vegada buidats,
als punts originaris de recollida.

-Retirada dels residus abocats a la via
pública com a conseqüència d’aquestes
operacions.

-Transport i descàrrega dels residus
als equipaments habilitats a aquest efecte
pels serveis municipals.

-Neteja dels elements de contenció
amb la periodicitat establerta pels serveis
municipals

Article 18. Obligacions dels usuaris
del servei de recollida de residus domès-
tics

Els usuaris de la recollida de residus
domèstics han de realitzar a la seva llar la
tria de les diverses fraccions de tal
manera que es minimitzi el rebuig i, les
han de dipositar en els corresponents con-
tenidors específics, inclosa la deixalleria.

Article 19. Obligacions dels usuaris
del servei de recollida del rebuig dels
residus domèstics

Quant a la prestació del servei de
recollida domèstica, els usuaris estan
obligats a: 

1. Utilitzar els contenidors o altres
elements de contenció per a escombraries
que determinin els serveis tècnics de
l’Ajuntament o en el seu cas del Consell
Comarcal.

2. Lliurar el rebuig als serveis de
recollida d’acord amb l’horari establert, i
en els llocs habilitats a aquest efecte per
l’Ajuntament.

3. Lliurar les escombraries al servei
de recollida en tals condicions que no
produeixin abocaments de residus durant
aquesta operació. Si com a conseqüència
d’una deficient presentació de les escom-
braries, es produïssin aquests abocaments,
l’usuari causant serà el responsable de la
brutícia ocasionada a la via pública.

4. Les escombraries s’hauran de lliu-
rar dipositant els residus en bosses ben
tancades i tapar seguidament els conteni-
dors després d’usar-los, de manera que no
es produeixin abocaments de materials
residuals, olors ni afeccions degudes a
l’acció d’animals ni insectes.

5. En cap cas s’autoritza el lliurament
d’escombraries a dojo, en paquets, caixes,
bosses no homologades o similars.

6. Es prohibeix l’abandonament del
rebuig ni de cap de les fraccions de les
escombraries.

7. Els infractors d’allò que disposa als
punts 2,3 i 4 anteriors 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.

8. Es prohibeixen els residus líquids
en el lliurament d’escombraries.

9. No es permet el transvasament o
manipulació d’escombraries fora dels
espais específics destinats pels serveis
municipals.

Article 20. Contenidors i altres ele-
ments de contenció per a residus domès-
tics

Els contenidors destinats al servei
dels usuaris domèstics seran propietat de
l’Ajuntament o del concessionari. També
poden ser de propietat particular els con-
tenidors utilitzats exclusivament per
comunitats de veïns o equipaments
col·lectius.
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Tots els contenidors, tant els d’ús
exclusiu com els d’ús públic situats al
carrer aniran equipats amb un xip electrò-
nic identificador que permetrà registrar
les seves dades i quantitats de residus
recollits.

Els contenidors de residus seran uti-
litzats, tant pels usuaris com pel personal
de recollida, amb cura per no causar-los
cap dany i es procedirà a la seva renova-
ció quan hagin quedat inutilitzats per al
servei.

El tipus d’element de contenció i el
número d’unitats a fer servir en un carrer
o zona del municipi, així com la seva ubi-
cació serà fixat per l’Ajuntament d’acord
amb el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany.

Els contenidors específics al carrer
queden exclusivament reservats per a la
prestació del corresponent servei de reco-
llida de residus domèstics. Es prohibeix
dipositar als esmentats contenidors mate-
rials residuals diferents als expressament
consignats en cada cas. 

Article 21. Us dels contenidors per a
residus domèstics

Els usuaris estan obligats a dipositar
els residus dins dels contenidors, segons
les normes establertes a l’art. 19, i es
prohibeix l’abandonament dels residus al
voltant de les zones habilitades per a la
col·locació d’aquests elements de conten-
ció.

A les zones en les quals l’Ajuntament
estableixi la ubicació de contenidors al
carrer, els ciutadans no poden impedir ni
dificultar les operacions corresponents a
la seva càrrega, descàrrega i trasllat.

Se sancionarà a qui amb la seva con-
ducta causés impediment a la prestació
del servei de buidat dels contenidors, a la
seva col.locació, i a qui els canviïn d’ubi-
cació.

L’Ajuntament podrà establir guals i
reserves especials de l’espai urbà per a
càrrega, descàrrega i altres operacions
necessàries per la col·locació de conteni-
dors.

Article 22. Règim i horari de presta-
ció dels serveis de recollida de residus
domèstics

L’Ajuntament, o en el seu cas el Con-
sell Comarcal, establirà la recollida de
residus domèstics, en totes les seves
modalitats, amb la freqüència que consi-
deri més idònia per la correcta prestació
del servei.

Els serveis municipals faran pública
la programació d’horaris i de mitjans pre-
vistos a la prestació dels serveis de reco-
llida, amb indicació del calendari corres-
ponent d’acord amb les necessitats del
servei.

En cas que la prestació del servei de
recollida del rebuig es faci en horari noc-
turn, es prohibeix el lliurament de les
escombraries al carrer abans de les 20
hores.

S’autoritza la permanència al carrer
dels contenidors particulars normalitzats
per a escombraries una vegada buidats,
fins a les 8,30 hores.

L’Ens competent podrà introduir en
tot moment les modificacions al programa
de serveis de recollida que, per motius
d’interès públic, tingui per convenients.

Els serveis municipals faran pública
amb la suficient antelació qualsevol canvi
a l’horari, la forma o freqüència de pres-
tació del servei, amb excepció de les dis-
posicions dictades per l’Alcaldia en situa-
ció d’emergència

Article 23. Recollida Selectiva de
residus municipals domèstics

Els usuaris domèstics disposen d’una
xarxa d’Àrees d’Aportació repartides pel
municipi a les quals han d’acudir per a
lliurar les corresponents fraccions. El
paper s’ha de dipositar dins els conteni-
dors de color blau, el vidre dins els con-
tenidors de color verd i els envasos, dins
el contenidor groc. Les piles i els medica-
ments s’han de dipositar en els conteni-
dors que es troben en molts comerços i
locals públics de la comarca. Per a la
resta de fraccions que no disposin de con-
tenidor específic en Àrea d’Aportació,
s’ha de fer ús del servei de deixalleria.

1. Fracció Orgànica dels Residus
Municipals (FORM)

Comprèn els residus orgànics propis
de la llar que es produeixen principalment
en les cuines degut a la manipulació, pre-
paració i consum dels aliments, així com
petites quantitats de restes de jardineria. 

En una fase inicial d’implantació, la
recollida selectiva de la fracció orgànica
només s’exigeix als productors específics;
els particulars que voluntàriament partici-
pin en aquesta recollida poden portar els
seus residus orgànics a la deixalleria.

Definició de les fraccions que formen
part de la FORM:

1. Residus que formen part de la
FORM: restes de carn i de peix. Restes de
fruita i verdura, marro de cafè, serradures,
ossos, restes d’infusions, closques de
fruits secs, cloves d’ou, taps de suro,
paper de cuina brut, restes de plantes,
gespa...

2. Residus que no formen part de la
FORM: bolquers, compreses, paper i car-
tró, etc; 

3. S’assimilen a la fracció orgànica
les restes de jardineria no llenyoses

(fulles, herbes, gespa, flors ornamentals,
rams marcits i flors seques, pinassa, etc.)

4. No s’assimilen a la fracció orgà-
nica les restes vegetals llenyoses (bran-
cam caigut, mort o poda tant si prové
d’espais públics com privats).

2. Paper i Cartró
Aquesta fracció comprèn diaris i

revistes, fulletons, paper escrit, paper
d’ordinador i tota mena d’envasos i
embolcalls d’aquests materials.

Els usuaris domèstics l’han de separar
a la llar, mantenir-lo net, plegar-lo i dipo-
sitar-lo a l’interior dels contenidors de
color blau de les àrees d’aportació o bé
dur-lo a la deixalleria. 

Resta prohibit dipositar paper i cartró
al contenidor de rebuig o altres conteni-
dors no específics per aquest material o
abandonar paper i cartró i dipositar-lo al
terra fóra del contenidor blau, excepte
que aquest no tingui capacitat per conte-
nir-lo. En aquest cas s’ha de col·locar ple-
gat i lligat al seu costat i avisar al servei
de recollida del Consell Comarcal.

3. Vidre
Inclou els envasos buits de begudes,

conserves, menjars preparats, làctics i
altres. Abans de dipositar-los al conteni-
dor verd, se’ls hi ha de treure el tap o
tapa, si en portaven.

Els usuaris l’han de separar en origen
i dipositar-lo dins els contenidors verds
de les àrees d’aportació o dur-los a la dei-
xalleria.

Resta prohibit dipositar aquest mate-
rial fóra del contenidor, degut al risc de
trencar-se i el perill que els fragments
suposen per als vianants. 

Cas que el contenidor estigui ple, avi-
sar al servei de recollida del Consell
Comarcal.

Els vidres de finestra, de cotxe,
miralls, vidre pla, vidre armat, els fluo-
rescents, les bombetes, etc. s’han de por-
tar a la deixalleria. En cas que no es dis-
posi de mitjans per a fer-ho, cal avisar al
servei de recollida de voluminosos.

4. Envasos Lleugers
Comprèn els envasos de productes de

consum de plàstic que porten el símbol
del “punt verd”, llauna, alumini, els tetra-
brics, les safates de porexpan, etc. No
s’inclouen dins d’aquesta categoria els
esprais ni els envasos que hagin contingut
residus especials (dissolvents, herbicides,
productes químics medicaments, ratici-
des, insecticides, etc.)

Els usuaris l’han de separar en origen
i dipositar-lo dins els contenidors de color
groc de les àrees d’aportació o dur-los a
la deixalleria.
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Resta prohibit dipositar aquest mate-
rial fóra del contenidor, en cas de que el
contenidor estigui ple, avisar al servei de
recollida del Consell Comarcal.

5. Piles
No es pot tirar cap tipus de pila, bate-

ria o acumulador al contenidor de rebuig
ni a cap altre contenidor per a fraccions
específiques, ja que aquests residus són
residus especials i necessiten un tracta-
ment particular.

Les piles s’han de dipositar als conte-
nidors específics que hi ha en molts
comerços i centres públics i es poden dur
també a la deixalleria.

Les bateries de cotxe, de telèfon
mòbil i d’altres aparells electrònics s’han
de portar a la deixalleria.

6. Medicaments
Per dipositar els medicaments, cadu-

cats o no, es disposa d’una xarxa de con-
tenidors específics distribuïts per les
farmàcies i centres de salut de la
comarca. També es poden portar a la dei-
xalleria.

CAPÍTOL 4.- GESTIÓ DE RESIDUS
VOLUMINOSOS, MOBLES I ANDRÒ-
MINES

Article 24. Residu voluminós
Als efectes d’aquesta Ordenança es

consideren residus voluminosos tots
aquells materials que es generen a les
llars i que, pel seu volum i tipologia no es
poden dipositar en els contenidors de
carrer, o bé que per a un particular és
difícil de portar a la deixalleria, com són
mobles, matalassos, electrodomèstics,
trastos vells, etc.

Amb aquest tipus de recollida es pre-
tén evitar el dipòsit d’aquests materials
dins els contenidors d’escombraries,
impedir l’acumulació indiscriminada en
les àrees de contenidors i evitar els abo-
caments incontrolats a la via pública.

Article 25. Recollida de voluminosos
El Consell Comarcal gestiona un ser-

vei de recollida de voluminosos d’origen
domèstic a tots els municipis de la
comarca, que s’efectuarà en les següents
modalitats de caràcter gratuït:

-Recollida al carrer, en punts d’apor-
tació determinats, amb la freqüència que
determini el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany.

-Recollida en un lloc i dia preestablert
per part de l’empresa que presta el servei,
d’acord amb l’usuari.

-Utilització de la deixalleria per part
dels ciutadans.

L’empresa responsable del servei dis-

posarà d’un telèfon d’avís per a les reco-
llides.

Article 26. Voluminosos produïts per
les activitats comercials i industrials

No són objecte del servei de recollida
de voluminosos els elements procedents
d’una activitat comercial o industrial (tau-
lells, prestatgeries, maquinària i equipa-
ment, residus de fabricació, etc.). 

En cap cas seran objecte de la reco-
llida de voluminosos els residus produïts
en indústries o tallers.

Article 27. Servei de recollida de
voluminosos de caràcter onerós

Les recollides efectuades fóra de
l’horari establert, les recollides a domicili
o les recollides especials (grans quantitats
de residus, objectes de gran tamany, nete-
ges i desembarrassos de vivendes i locals,
etc.), tindran caràcter onerós i el posseï-
dor del residu voluminós haurà de satisfer
el cost de la recollida.

Tindrà caràcter d’onerós la recollida
de residus voluminosos assimilables a
residus domèstics que provinguin d’esta-
bliments comercials o de serveis.

Article 28. Normes relatives als resi-
dus voluminosos, mobles i andròmines.

1. Els voluminosos hauran de ser
dipositats als punts prefixats per l’Ajun-
tament d’acord amb el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany, els dies i els horaris
que aquest defineixi

2. Prèvia sol·licitud al telèfon d’aten-
ció al públic de l’empresa concessionària
del servei, es recolliran els voluminosos
en el lloc i dia preestablert per part de la
mateixa empresa i d’acord amb l’usuari.

3. Resta prohibit abocar voluminosos
dins de qualsevol contenidor no indicat
específicament per aquesta funció.

4. Resta prohibit abandonar volumi-
nosos prop dels contenidors de residus.

5. Resta prohibit abandonar volumi-
nosos a la via pública, parcs i jardins o al
sòl rústic (recs, rieres, boscos, camps,
etc.).

6. Resta prohibit enretirar, triar, mani-
pular o desmuntar els residus volumino-
sos que estiguin dipositats en els punts
autoritzats dins l’horari de recollida.

7. No es poden dipositar als espais
destinats a la recollida de voluminosos
materials com runes, pots de pintura, etc.
, el destí dels quals és la deixalleria.

CAPÍTOL 5.- GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS D’ORIGEN COMER-
CIAL

Article 29. Consideracions prèvies
-Estan incloses dins aquest servei de

recollida de residus comercials les activi-
tats pròpies del comerç al detall i a
l’engròs, l’hostaleria, bars, oficines, ser-
veis petites indústries i tallers, que gene-
ren residus que tenen la consideració
d’assimilables a municipals segons el que
estableix la Llei 15/2003, de 13 de juny,
de modificació de la llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus.

-En base a l’article 47 bis de la llei
6/1993 de residus de Catalunya, els esta-
bliments comercials han de gestionar per
ells mateixos els residus comercials que
generen, d’acord amb les obligacions dels
posseïdors o productors de residus. 

Així mateix, el titular de l’activitat ha
de lliurar els residus a un gestor o gestora
autoritzat, perquè se’n faci la valorització
o disposició, o bé s’ha d’acollir al sistema
de recollida i gestió que l’ens local com-
petent estableixi per a aquest tipus de
residus, incloent-hi el servei de deixalle-
ria.

En tot cas, la persona titular de l’acti-
vitat generadora de residus comercials té
l’obligació, entre d’altres, de suportar les
despeses de gestió dels residus que posse-
eix o genera.

La presència d’un gran volum d’enva-
sos i residus d’envasos comercials, prin-
cipalment de paper i cartró fan necessària
una regulació que garanteixi una correcta
gestió d’aquests materials i n’eviti la seva
disposició a l’abocador.

-El Consell Comarcal del Pla de
l’Estany estableix un servei de recollida
de residus comercials que inclou la reco-
llida porta a porta de la fracció orgànica,
la recollida porta a porta del paper i car-
tró i la recollida de la fracció rebuig dels
residus comercials. S’inclou també
l’accés a la deixalleria comarcal de deter-
minats residus amb les condicions
d’acceptació que es defineixin en l’Orde-
nança que regula el funcionament
d’aquesta instal·lació.

-Aquest servei es podrà ampliar o
modificar segons els acords que s’esta-
bleixin entre els respectius ajuntaments i
el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

-El Consell Comarcal prèvia comuni-
cació als establiments afectats podrà
modificar les tipologies de residus reco-
llits, les freqüències de recollida i els
horaris.

Article 30. Registre de productors de
residus comercials

El Consell Comarcal elaborarà a par-
tir de les dades que els ajuntaments li
facilitaran i mantindran actualitzades, un
registre en què constaran tots els
comerços i/o indústries productores de
residus assimilables, i en què ha de cons-
tar el presumpte volum d’aquests i la seva
composició qualitativa i quantitativa.
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Article 31. Contenidors per a residus
comercials

Tots els contenidors utilitzats pels
establiments comercials i industrials seran
propietat de l’establiment. El titular els
haurà d’adquirir seguint les especifica-
cions dels serveis tècnics del Consell
comarcal.

Els elements de contenció referits al
paràgraf anterior hauran de portar clara-
ment indicats al seu exterior el nom de
l’establiment i del carrer i número corres-
ponent, a efectes d’identificació del local,
indústria o establiment. 

Els contenidors d’ús comercial i
industrial aniran dotats també d’un dispo-
sitiu electrònic identificador, que serà
facilitat pel Consell Comarcal del Pla de
l’Estany amb l’objectiu que aquest pugui
dur un registre dels propietaris de cada
contenidor i de les quantitats de residus
que s’hi dipositen.

Tota pèrdua o desaparició d’aquests
contenidors d’ús exclusiu ha de ser noti-
ficada al Consell Comarcal.

El tipus d’element de contenció i el
número d’unitats a fer servir en un local
comercial, indústria, establiment o equi-
pament col·lectiu, tot i que siguin de pro-
pietat particular, serà fixat pels Consell
Comarcal, així com la seva ubicació.

Els usuaris del servei de recollida de
residus, amb contenidors d’ús exclusiu,
estan obligats a mantenir–los en perfectes
condicions de neteja i d’ús. Tractant-se
d’elements contenidors de propietat pri-
vada, el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany podrà exigir la seva renovació
quan estiguin fora d’ús a judici dels ser-
veis d’inspecció corresponents.

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 res-
ponsable, i sense perjudici d’imposar la
sanció corresponent

Els usuaris de la recollida comercial
no poden utilitzar els medis ni els siste-
mes propis de la recollida municipal
domèstica, excepte en els casos específi-
cament autoritzats pel Consell Comarcal.

Article 32. Espai habilitat per a
l’emmagatzematge dels contenidors dins
els establiments

Tots els edificis per a locals indus-
trials i comercials i altres establiments
hauran de disposar d’un espai per a l’acu-
mulació i emmagatzematge de les escom-
braries diàriament produïdes. 

En qualsevol cas, fora de l’horari de
recollida, els contenidors de rebuig hau-
ran d’estar emmagatzemats a l’interior

dels establiments i quedarà expressament
prohibit deixar-los permanentment fora de
l’establiment, ni al costat dels contenidors
del carrer.

Article 33. Neteja de contenidors
És responsabilitat dels establiments

mantenir els contenidors, en les correctes
condicions de salubritat i higiene.

En cas que aquesta neteja estigui con-
tractada, juntament amb la prestació del
servei de recollida, a una empresa
externa, aquesta haurà de fer-ho constar
en la documentació a lliurar per ser auto-
ritzada a prestar el servei en la comarca
del Pla de l’Estany, detallant el tipus de
vehicle i la freqüència amb què es realit-
zarà aquest servei.

No es permetrà l’embrutiment de la
via pública en el moment de la neteja dels
contenidors així com tampoc l’abocament
de les aigües residuals resultants a la via
pública, imbornals ni a qualsevol altre
indret no autoritzat de la comarca.

Article 34. Principals fraccions dels
residus comercials

Fracció orgànica
Als establiments comercials que esti-

guin adherits al servei comarcal de reco-
llida de residus comercials se’ls recollirà
selectivament la fracció orgànica mit-
jançant el sistema porta a porta.

Residus que formen part de la FORM:
restes de carn i de peix provinents del
comerç minorista; restes de fruita i ver-
dura, marro de cafè, serradures, ossos,
restes d’infusions, closques de fruits secs,
cloves d’ou, taps de suro, paper de cuina
brut, restes de plantes, gespa. També els
residus provinents de generadors especí-
fics com restaurants, menjadors comuni-
taris, bars i hotels, comerços d’aliments i
altres.

Residus NO inclosos en la FORM
comercial: paper-cartó, vidre, envasos,
residus especials, etc; deixalles animals
produïdes en escorxadors, sales d’espece-
jament, elaboració industrial de productes
carnis, ( caps, tripes, carcasses, ossos,
menuts, budells, fems, plomes etc.); resi-
dus d’elaboració industrial de productes
alimentaris, material caducat o no con-
forme provinent de l’elaboració d’ali-
ments; qualsevol altre residu que els ser-
veis tècnics del Consell Comarcal
considerin.

En qualsevol cas, fora de l’horari de
recollida, els contenidors de fracció orgà-
nica hauran d’estar emmagatzemats a
l’interior dels establiments i quedarà
expressament prohibit deixar-los perma-
nentment fora de l’establiment, ni al cos-
tat dels contenidors del carrer.

Els establiments hauran d’adquirir els
contenidors, que restaran de la seva pro-

pietat, necessaris per recollir la matèria
orgànica que produeixin. Aquests hauran
de tenir les característiques que el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany determini.

Els contenidors hauran d’anar marcats
amb una placa en la que hi figurarà un
número de referència i el nom de l’esta-
bliment, així com del corresponent xip
electrònic identificador.

Els establiments comercials hauran de
disposar de tants contenidors d’orgànica
com els sigui necessari. 

La fracció orgànica es dipositarà en
bosses de plàstic tancades dins dels con-
tenidors.

Quedarà expressament prohibit dipo-
sitar el residu orgànic a terra, així com
utilitzar els contenidors del carrer per a
aquest tipus de residu.

Si hi ha dificultats per a realitzar la
recollida porta a porta de la fracció orgà-
nica s’establiran punts d’aportació prefi-
xats dins el municipi, previ consens amb
els establiments que hagin de portar els
seus contenidors en cada punt. Tots els
establiments que desitgin buidar els seus
contenidors hauran d’acudir a aquest punt
i emportar-se el contenidor un cop buit.

No es permetrà, a cap establiment,
deixar el contenidor en l’espai habilitat
per a la seva recollida, fora de l’horari
establert.

Paper i cartró
Als establiments comercials que esti-

guin adherits al servei comarcal de reco-
llida se’ls recollirà el paper i el cartró
amb un sistema porta a porta, o bé el
podran portar directament a la deixalleria
comarcal.

Els productors de paper o cartró
comercial l’han de mantenir a l’interior
dels seus locals i treure’l convenientment
plegat i lligat a l’hora i el lloc que el
Consell comarcal determini per a procedir
a la seva recollida selectiva. S’ha de com-
plir estrictament amb l’horari prefixat per
al lliurament d’aquesta fracció al servei
de recollida.

El cartró i paper dels establiments
comercials, en cas que en generin, es
dipositarà en els horaris estipulats per a la
seva recollida sempre que sigui possible a
la via pública, davant de l’establiment
comercial o bé en espais prefixats per
l’Ajuntament. Prèvia autorització nominal
del Consell Comarcal es permetrà utilit-
zar els contenidors de l’àrea d’aportació
per al cartró i paper comercial.

Envasos i embalatges
D’acord amb la normativa bàsica

estatal que regula la gestió d’envasos i
residus d’envasos, el posseïdor final
d’aquests materials d’origen comercial o
industrial ha de lliurar-los, en condicions
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adequades de separació per materials, a
l’agent econòmic responsable de la seva
posada al mercat.

Els envasos, llaunes i brics generats
pels establiments comercials no són
objecte de la prestació del servei de reco-
llida de residus municipals comercials.

Els envasos que continguin el punt
verd es podran dipositar, prèvia autoritza-
ció del Consell Comarcal, en els conteni-
dors d’envasos de les àrees d’aportació o
bé podran ser portats directament a la dei-
xalleria comarcal per part dels mateixos
establiments, complint les condicions
d’admissió que s’hi estableixin. Cas con-
trari hauran de ser gestionats directament
a través d’un gestor autoritzat.

També podran ser portats directament
a la deixalleria comarcal aquells envasos
que no continguin el punt verd i que com-
pleixin les condicions d’admissibilitat a la
deixalleria.

No es permetrà utilitzar els conteni-
dors de rebuig comercial ni els conteni-
dors de rebuig municipal per abocar
aquests tipus de residus.

També es consideren envasos i resi-
dus d’envàs les bosses de plàstic lliurades
pels supermercats per al transport de la
mercaderia per part del consumidor, i els
articles d’un sol ús com safates, plats,
gots, coberts.

Vidre i Envasos de Vidre
El vidre generat pels establiments

comercials no és objecte de la prestació
del servei de recollida de residus munici-
pals comercials.

Els envasos de vidre es podran dipo-
sitar, prèvia autorització del Consell
Comarcal, en els contenidors per a vidre
de les àrees d’aportació o bé podran ser
portats directament a la deixalleria
comarcal per part dels mateixos establi-
ments, complint les condicions d’admis-
sió que s’hi estableixin. Cas contrari hau-
ran de ser gestionats directament a través
d’un gestor autoritzat.

Els residus de vidre diferents dels
envasos (vidre pla, armat, d’automoció,
etc.) s’ha de gestionar a través de la dei-
xalleria si es compleixen les condicions
d’admissibilitat, cas contrari haurà de ser
gestionat directament a través d’un gestor
autoritzat. 

No es permetrà utilitzar els conteni-
dors de rebuig comercial ni els conteni-
dors de rebuig municipal per abocar
aquests tipus de residus.

Rebuig 
El rebuig dels residus comercials està

constituït per les fraccions residuals no
valoritzables que contenen i que són pro-
duïdes per l’activitat econòmica, el destí

de les quals pot ser la disposició en un
abocador de Classe II.

El rebuig dels residus comercials pro-
cedent dels establiments que estiguin
adherits al servei comarcal de recollida,
es dipositarà en els contenidors correspo-
nents que hauran de ser adquirits per
l’establiment, restant de la seva propietat
i hauran de teneir les caracteristiques que
el Consell comarcal determini.

Aquests contenidors hauran d’anar
codificats amb un número de referència
amb una placa metàl·lica i un xip electrò-
nic, amb l’objectiu que el Consell Comar-
cal pugui dur un registre dels propietaris
de cada contenidor.

El rebuig es dipositarà en bosses de
plàstic tancades dins dels contenidors.

No es permetrà als establiments
comercials utilitzar els contenidors muni-
cipals del carrer per dipositar el rebuig,
sense previa autorització del consell
comarcal,així com dipositar el rebuig a la
via pública.

Article 35. Residus exclosos del ser-
vei de recollida comercial

Queden exclosos del servei de reco-
llida comercial els residus no especificats
en l’article 34 d’aquesta ordenança, que
hauran de ser gestionats segons la norma-
tiva vigent. 

Article 36. Obligacions dels usuaris
del servei de recollida comercial

Els residus objecte de la recollida
comercial comarcal han d’estar correcta-
ment separats per fraccions i no contenir
impropis d’altres materials.

En cas que la prestació del servei de
recollida del rebuig comercial es faci en
horari nocturn, es prohibeix el lliurament
de les escombraries al carrer abans de les
20 hores.

S’autoritza la permanència al carrer
dels contenidors particulars normalitzats
per a escombraries una vegada buidats,
fins a les 8,30 hores.

Si el rebuig comercial conté una
quantitat elevada d’un mateix residus, el
seu productor o posseïdor l’haurà de ges-
tionar de manera independent i separada
del rebuig. 

Els residus, generats en els establi-
ments inclosos dins el servei de recollida
comercial, que no són objecte de recollida
per part del Consell Comarcal, o per un
gestor autoritzat, han de ser gestionats
correctament, mitjançant la deixalleria
comarcal o en el cas de disposar-ne de
molta quantitat s’haurà de contractar un
empresa que gestioni correctament
aquests residus.

S’ha de disposar de justificants de la
gestió de tots els residus no recollits dins
el servei de recollida comercial (fulls

seguiment, albarans, fitxes d’entrada,
etc.).

Els usuaris del servei hauran de lliu-
rar els residus en les condicions establer-
tes, en l’horari i els dies marcats pel Con-
sell Comarcal.

En cap cas s’autoritza el lliurament
d’escombraries a dojo, en paquets, caixes,
bosses no homologades o similars.

Els productors de residus comercials
estan obligats a presentar al Consell
Comarcal del Pla de l’Estany una declara-
ció que indiqui el tipus de residus gene-
rats, la quantitat i la gestió que se’ls hi
dóna.

Article 37. Bases per a la prestació
privada del servei de recollida de residus
comercials.

Qualsevol establiment comercial de la
comarca pot contractar particularment un
gestor autoritzat de residus comercials
que genera, sempre que aquest gestor
compleixi un seguit de condicionants,
sens perjudici del que disposa l’article 12
de la llei 15/2003, de modificació de
l’article 18 de la llei 6/1993, sobre obli-
gacions dels gestors de residus.

1. Obligacions de l’establiment co-
mercial amb prestació privada del servei.

El responsable de l’establiment
comercial (productor) haurà de comunicar
al Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
en qualsevol moment de l’any, la voluntat
de subscriure particularment un contracte
per a la recollida dels residus comercials,
de manera que s’eximirà del servei
comarcal de recollida.

Per això, el productor haurà d’acredi-
tar que disposa d’un contracte vigent amb
una empresa autoritzada per a la reco-
llida, tractament i eliminació de tots els
residus comercials generats.

En cas que el productor sigui titular
de diversos establiments comercials,
cadascun amb personalitat jurídica pròpia,
caldrà que especifiqui per a quins
d’aquests establiments subscriu el con-
tracte amb el gestor privat.

En cas que el productor sigui titular
de diversos establiments, tots amb una
única personalitat jurídica, caldrà que el
contracte amb el gestor privat especifiqui
explícitament la manera com es distri-
bueix el gènere i, per tant, el lloc on es
generen els residus i la manera com
s’emmagatzemen i es recullen, bé sigui
centralitzat en un sol centre, bé en cada
un dels establiments. 

El contracte a subscriure entre el pro-
ductor o posseïdor del residu i l’empresa
gestora haurà de ser per a la totalitat dels
residus comercials que generi el produc-
tor, sense que sigui possible, amb caràcter
general, subscriure un contracte només
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per una part dels residus comercials gene-
rats. Cas que concorri alguna circumstància
especial que així ho recomani, prèvia
sol·licitud raonada del productor comercial,
el Consell Comarcal del Pla de l’Estany el
podrà eximir d’aquesta limitació. 

El productor o posseïdor dels residus
comercials haurà de disposar tants conte-
nidors propis com siguin necessaris, i per
a cada tipus de residu comercial descrits
anteriorment, sense que en cap cas pugui
utilitzar ni privatitzar els contenidors
públics del carrer.

El productor o posseïdor dels residus
comercials haurà de disposar d’un espai
tancat de dimensions adequades per a
l’emmagatzematge dels residus que pro-
dueixen fins que siguin recollits per
l’empresa contractada, i serà responsable
del manteniment d’aquest espai i dels
seus contenidors en òptimes condicions
d’higiene i de salubritat.

El productor del residu adscrit a un
servei particular de recollida no podrà
dipositar, en cap cas, els contenidors en la
via pública en l’espera de ser buidats.

2. Obligacions de l’empresa particular
que presta el servei de recollida de resi-
dus comercials.

Les empreses que desitgin operar al
Pla de l’Estany prestant el servei particu-
lar de recollida de residus comercials
hauran de ser homologades pel departa-
ment de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya. 

3. Condicions per a la prestació del
servei

-El gestor dels residus comercials
haurà d’acreditar, mitjançant comprovants
o fulls de seguiment, la correcta gestió
d’aquests, sigui per disposició en aboca-
dor del rebuig, o bé a través de planta
autoritzada per als residus valoritzables
(orgànica, paper i cartró, envasos i emba-
latges, vidre, residu verd, fusta, etc) o
planta autoritzada per als residus espe-
cials.

-No obstant, l’empresa que presti
qualsevol servei de recollida de residus al
Pla de l’Estany haurà de disposar d’un
telèfon d’atenció, el qual canalitzarà totes
les demandes i sol·licituds de servei que
puguin generar els seus clients.

-En qualsevol cas, si hi ha diverses
empreses que prestin serveis de recollida
de residus comercials, aquestes hauran de
posar-se d’acord entre elles unes pautes
de recollida, en base a les condicions que
quedaran determinades pel Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, per evitar
problemes de logística i d’incompatibili-
tats en les prestacions simultànies o en les
mateixes zones dels serveis de recollida.

-L’empresa gestora haurà de complir
les condicions de recollida (horari, fre-
qüència i mitjans) que el Consell Comar-

cal autoritzi, per tal de garantir la correcta
eficàcia del servei.

-Tots els vehicles de l’empresa hauran
de disposar, en un lloc ben visible, de
l’anagrama corporatiu de l’empresa.

-En cas que la freqüència de recollida
per part del gestor particular sigui, per
qualsevol circumstància, més baixa que la
que se segueixi en la recollida municipal,
el productor dels residus haurà de dispo-
sar la superfície interior que determini en
cada cas el Consell Comarcal, prèvia
audiència de l’interessat, i que anirà en
funció del volum de generació de residus
de l’establiment, per tal d’acumular els
contenidors de cada tipus de residu, fins
al moment de la recollida, sense que això
suposi cap problema d’higiene i salubri-
tat.

-L’empresa gestora haurà de facilitar
al Consell Comarcal, amb periodicitat
semestral, un resum de les quantitats
recollides a la Comarca, diferenciades per
fraccions i clients.

-Així mateix, l’empresa haurà de
comunicar, en el termini de 3 dies, quals-
sevol incidència que hagi succeït en qual-
sevol dels aspectes del seu servei, i que
pugui suposar un perjudici en la seva qua-
litat.

-L’empresa també haurà de comuni-
car al Consell Comarcal qualsevol alta o
baixa dels contractes que tingui a la
Comarca.

-L’empresa de recollida dels residus
comercials haurà d’assumir el cost que
pugui suposar qualsevol incidència,
negligència o error atribuïble a una defi-
ciència puntual o continuada en el servei,
i que hagi ocasionat algun perjudici en la
qualitat higiènica, sanitària o mediam-
biental per la Comarca.

-En cas que l’empresa no realitzi les
tasques necessàries per resoldre l’inci-
dent, el Consell Comarcal li requerirà que
les executi en el termini màxim de 24
hores i, en cas contrari, seran executades
subsidiàriament.

Article 38. Preus públics per al servei
de recollida de residus comercials per
part del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany

Els preus de la prestació del servei
seran els que determini el Consell Comar-
cal. Aquests preus es revisaran cada any i
sortiran publicats en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona.

Article 39. Classificació del produc-
tors comercials

Els preus públics indicats a l’article
anterior s’aplicaran d’acord a la classifi-
cació de productors de residus municipals
comercials, segons la seva tipologia i
quantitats generades.

Article 40. Bonificacions i penalitza-
cions

El Consell Comarcal podrà establir
bonificacions o penalitzacions del preu de
la recollida comercial en funció de la pro-
ducció i de la selecció de deixalles asso-
lida pels usuaris.

CAPÍTOL 6. GESTIÓ DE RESIDU
VERD

Article 41. Restes vegetals produïdes
per particulars en els seus domicilis

El residu verd i les restes d’esporga
produït en petites quantitats pels particu-
lars, pot ser portat a la deixalleria comar-
cal i dipositat en el corresponent conteni-
dor. També es pot dipositar en els
contenidors de residu verd que en el seu
cas puguin distribuir els ajuntaments pels
carrers del municipi.

Article 42. Restes vegetals produïdes
en hotels, càmpings i altres activitats

El residu de jardineria que provingui
dels establiments comercials (hotels, càm-
pings, indústries etc.) haurà de gestionar-
se de manera que es destini a la seva
valorització.

Els establiments que hagin efectuat
treballs de neteja i desbrossament dels
jardins estaran subjectes a la regulació
següent:

Si els treballs de neteja i desbrossa-
ment han estat efectuats per una empresa
de jardineria, aquesta empresa s’haurà de
fer càrrec del cost de gestió dels residus,
portant-los a la deixalleria o qualsevol
centre de recepció autoritzat.

En cas que sigui el propi establiment
el que hagi efectuat els treballs de neteja
i desbrossament, haurà de portar aquest
residu a la deixalleria municipal o bé a
qualsevol punt autoritzat per a l’accepta-
ció d’aquest residu i fer-se càrrec del seu
cost de gestió.

Els productors o posseïdors de residu
verd hauran de tenir un o diversos conte-
nidors o sacs de teixit suficientment grans
per encabir les restes produïdes. L’usuari
del servei de recollida haurà de col·locar
les restes vegetals a l’interior dels sacs o
contenidors sense obstaculitzar la via
pública.

Article 43. Empreses de jardineria 
Els titulars d’empreses de jardineria

s’hauran de fer càrrec d’eliminar les res-
tes vegetals que es produeixin en els tre-
balls que realitzin, portant-los a qualsevol
centre de recepció autoritzat o a la deixa-
lleria i fent-se càrrec del cost de la seva
gestió.

Per fer us de les instal·lacions de la
deixalleria, els productors de residu verd
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han de sol·licitar la corresponent autorit-
zació al Consell Comarcal.

Els titulars d’empreses de jardineria
hauran d’estar donats d’alta com a pro-
ductors de residu verd en el registre de
productors de residus comercials del Con-
sell Comarcal.

Els titulars d’empreses de jardineria
no poden fer ús dels contenidors de carrer
per a la recollida de residu verd que en el
seu cas col·loquin els ajuntaments.

Article 44. 
No es permet l’exposició al carrer del

residu verd.

CAPÍTOL 7. GESTIÓ DE FUSTA

Article 45.
La fusta no és objecte del servei de

recollida comercial.

Article 46. Obligacions dels produc-
tors

-La fusta produïda en una activitat ha
de ser separada en origen i se li ha de
donar una gestió específica que en per-
meti la seva valorització. El destí de la
fusta no pot ser l’abocador.

-En el cas de productors comercials,
la fusta no pot anar barrejada amb el
rebuig ni amb cap altre fracció de reco-
llida comercial i ha de ser gestionada a la
deixalleria o bé a través d’un gestor auto-
ritzat.

-Quan la fusta sigui el residu princi-
pal de l’activitat productiva d’una
empresa o, quan se’n generi una gran
quantitat, serà considerada com a residu
industrial i no com residu a comercial. En
aquest cas la seva gestió no es podrà fer a
la deixalleria comarcal i s’haurà de fer a
través d’un gestor autoritzat.

CAPÍTOL 8. GESTIÓ DE RESIDUS
INDUSTRIALS I ESPECIALS

Article 47. Règim jurídic i Àmbit
d’aplicació

Aquest capítol regula les condicions
en les que s’han de dur a terme les opera-
cions de recollida i de transport de resi-
dus industrials i especials a la comarca
del Pla de l’Estany prestats per particu-
lars, d’acord a allò que disposa al res-
pecte la llei 6/1993 reguladora de residus
modificada per la llei 15/2003 de 13 de
juny i el Decret 93/1999 de procediments
de gestió de residus.

-S’entén per recollida i transport el
conjunt d’operacions següent:

•la càrrega dels residus sobre el vehi-
cle de transport efectuada a l’interior de

l’establiment lliurador, o bé a la via
pública quan es disposi d’autorització per
fer-ho.

•El transport del residu fins al punt de
destinació autoritzat.

•Si s’escau, les operacions correspo-
nents al transvasament de residus. 

-Tenen la consideració de residu
industrial als efectes de la present Orde-
nança tots els materials que compleixin la
definició de l’article 3 i aquells que, tot i
ser assimilables a municipals, per les
seves condicions de presentació, volum,
pes, quantitat de lliurament diari, contin-
gut d’humitat i altres característiques no
puguin, al parer dels serveis municipals o
del Consell Comarcal, ser objecte dels
serveis de recollida general, sectorial o de
deixalleria.

Article 48. Obligacions del productor
o posseïdor de residus industrials

El productor o posseïdor de residus
industrials ha de gestionar els seus propis
residus de conformitat amb les determina-
cions del Catàleg de Residus de Cata-
lunya i d’acord amb allò que regula el
Decret 93/1999 de 6 d’abril de procedi-
ments de gestió de residus.

Article 49. Transport de residus
industrials

1. El lliurament i transport de residus
industrials i especials es farà sempre
d’acord amb la normativa vigent, utilit-
zant elements contenidors o de transport
perfectament tancats de manera que no es
puguin produir abocaments ni dispersions
dels materials o pols a l’exterior.

2. En cas que es produís algun dels
incidents esmentats en l’epígraf anterior,
els responsables de l’empresa transporta-
dora o, subsidiàriament del productor del
residu, tenen l’obligació de netejar l’espai
que hagi quedat afectat, sense perjudici
de les responsabilitats civils, administra-
tives i penals en les que hagin pogut
incórrer.

Article 50. Càrrega dels residus
industrials

-La càrrega dels residus industrials
sobre el vehicle de transport s’ha de fer a
l’interior de l’establiment lliurador.
Només en casos de manifesta impossibili-
tat podrà fer-se a la via pública, prèvia
autorització de l’Administració munici-
pal.

-Quan es tracti de residus especials, la
càrrega a la via pública requereix autorit-
zació municipal prèvia i específica.

-No es permet la permanència de resi-
dus industrials ni especials a la via
pública a l’espera del vehicle de recollida.
Els productors o posseïdors han de man-
tenir-los a l’interior de les seves

instal·lacions fins al moment en que
s’hagi efectuat la recollida.

-Un cop buidats els elements conteni-
dors dels residus especials s’han de retirar
immediatament de la via pública.

Article 51. Obligacions dels produc-
tors i posseïdors de residus industrials i
especials

Resta prohibit l’abandonament de
residus industrials.

Resta prohibit dipositar residus indus-
trials en els contenidors de carrer desti-
nats a la recollida de residus municipals.

Resta prohibit dipositar residus indus-
trials a terra, al costat dels contenidors de
carrer.

Els productors, posseïdors i gestors
autoritzats que produeixin, manipulin o
transportin residus industrials o especials
estan obligats a facilitar a l’administració
municipal o al Consell Comarcal en cas
de delegació de competències, tota la
documentació que se’ls demani sobre la
composició, característiques, quantitats,
forma d’evacuació i destinació final dels
seus residus, així com a facilitar les
actuacions d’inspecció, vigilància i con-
trol que els serveis municipals considerin
pertinents.

Article 52. Subjecció a llicència
La recollida i transport de residus

industrials i especials duta a terme per
particulars esta subjecta a la prèvia auto-
rització per part de l’Agència de Residus
de Catalunya. 

Els elements de càrrega, recollida i
transport de residus industrials i especials
han de complir totes les condicions i
requeriments que la normativa vigent exi-
geix per al transport i la circulació
d’aquesta classe de residus.

Article 53. Responsabilitat solidaria
Els productors i posseïdors de residus

industrials i especials que els lliurin a un
tercer que no hagi obtingut les autoritza-
cions necessàries, respondran solidària-
ment amb el transportista de qualsevol
dany que puguin causar, així com de la
infracció en la que hagin incorregut. 

CAPÍTOL 9. RECOLLIDA, TRANS-
PORT DE TERRES I RUNES

Article 54. Condicions generals i
àmbit d’aplicació

Als efectes de la present Ordenança,
tindran la consideració de terres i runes
els següents materials residuals:

1. Les terres, pedres i materials simi-
lars provinents d’excavacions.

2. Els residus resultants de treballs de
construcció, demolició, enderrocament i,
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en general, tots els sobrants d’obres
majors i menors.

3. Qualsevol material residual assimi-
lable als anteriors i els que en cir-
cumstàncies especials determini l’Alcal-
dia.

Article 55. Intervenció municipal
La intervenció municipal en matèria

de terres i runes tindrà per objecte evitar
que, com a conseqüència de les activitats
expressades, es produeixi:

1. L’abocament incontrolat d’aquests
materials o efectuat de forma inadequada.

2. L’abocament en llocs no autorit-
zats.

3. L’ocupació indeguda de terrenys o
béns de domini públic.

4. El deteriorament dels paviments i
altres elements estructurals de la via
pública

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

Article 56. Abocament 
L’Ajuntament obligarà que l’aboca-

ment de terres i runes s’efectuï en llocs
degudament autoritzats.

Article 57. Contenidors per obres
Als efectes d’aquesta Ordenança, es

designa amb el nom de «contenidors» per
obres els recipients normalitzats, espe-
cialment dissenyats per ésser carregats i
descarregats sobre vehicles de transport
especial, i destinats a la recollida de
terres i runes.

Article 58. Col·locació de contenidors
per obres

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 disposi-
cions d’aquesta Ordenança i a les disposi-
cions específiques dels ajuntaments.

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 59. Utilització dels conteni-
dors per a obres

Els contenidors per a obres solament
podran ésser utilitzats pels titulars de la
llicència a què fa referència l’article ante-
rior.

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 60. Identificació dels conteni-
dors per obres

Els contenidors per a obres estan obli-
gats en tot moment a presentar en el seu
exterior de manera perfectament visible:

-El nom o raó social i telèfon del pro-
pietari o de l’empresa responsable;

-L’indicatiu referent a l’atorgament de
la llicència d’obra.

Article 61. Condicions d’ús dels con-
tenidors per obres

1. Una vegada plens, els contenidors
per a obres hauran de ser tapats immedia-
tament de manera adequada, de tal
manera que no es produeixin abocaments
a l’exterior de materials residuals.

Igualment és obligatori tapar els con-
tenidors al finalitzar l’horari de treball.

2. Les operacions d’instal·lació i reti-
rada dels contenidors per a obres hauran
de realitzar-se de manera que no causin
molèsties als ciutadans.

En retirar el contenidor, el titular de
la llicència d’obres haurà de deixar en
perfectes condicions de neteja la superfí-
cie de la via pública ocupada.

3. 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 escam-
pat pel vent.

4. En cap cas el contingut de mate-
rials residuals excedirà del nivell més
baix del seu límit superior.

5. 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 62. Situació dels contenidors
per obres

Els contenidors se situaran, sempre
que sigui possible, a l’interior de la zona
tancada d’obres i, en altre cas a les vore-
res de les vies públiques quan no impe-
deixin el pas dels vianants o a la calçada
quan no s’impedeixi el pas dels vehicles.
En tot cas, haurà d’ésser sol·licitada
l’aprovació de la situació proposada als
serveis tècnics municipals.

Hauran d’observar-se en la seva
col·locació les prescripcions següents:

-Es situaran preferentment davant de
l’obra a què serveixen o tant a prop com
sigui possible;

-Hauran de situar-se de manera que
no impedeixin la visibilitat dels vehicles,
especialment als encreuaments respectant
les distàncies establertes pels estaciona-
ments pel Codi de la Circulació.

-No podran situar-se als passos peato-
nals ni davant d’ells, ni als guals, tampoc
podran situar-se a les zones de prohibició
d’estacionament;

-En cap cas podran ésser col·locats
total o parcialment sobre les tapes d’accés
de serveis públics, sobre boques d’incen-
dis, forats dels peus d’arbre ni, en gene-
ral, sobre cap element urbanístic, la utilit-
zació de la qual pogués ésser dificultada
en circumstàncies normals o en cas
d’emergència

-Seran col·locats de manera que el seu
costat més llarg estigui situat en sentit
paral·lel a la vorera.

-Els contenidors que es col.loquin
sobre la vorera hauran de deixar, com a
mínim, un pas lliure de 0’90 m.
d’amplada per a la circulació de vianants,
sempre i quan no es contradiguin les
ordenances municipals corresponents.
Excepcionalment, l’Ajuntament podrà
autoritzar passos d’amplada inferior.

Article 63. Senyalització
Els contenidors han d’estar dotats

d’elements de senyalització que els facin
perfectament visibles per a vianants i
vehicles.

Quan els contenidors hagin de roman-
dre al carrer durant la nit, hauran de por-
tar incorporats els senyals reflectants o
lluminosos suficients per fer-los identifi-
cables.

Article 64. Retirada dels contenidors
de la via pública.

Els contenidors per a obres seran reti-
rats de la via pública:

-Quan s’acabi el termini de la conces-
sió de la llicència d’obres.

-En qualsevol moment, a requeriment
dels agents de l’autoritat municipal.

-Quan estiguin plens, per procedir al
seu buidat.

Les operacions de retirada dels conte-
nidors es faran respectant totes les pre-
caucions per evitar molèsties i riscos a la
seguretat de vianants, vehicles i veïns, i
emprant tots els elements de senyalització
vial convenients.

Article 65. Lliurament i abocament de
terres i runes

El lliurament de terres i runes per part
dels ciutadans es podrà efectuar de les
següents maneres:

1. Directament a la Deixalleria
comarcal, quan es tracti d’usuaris particu-
lars que han realitzat obres menors i el
volum de lliurament sigui i inferior a 500
litres;

2. Directament a les instal·lacions
dels gestors de runes autoritzats quan es
sobrepassi la quantitat estipulada a l’apar-
tat a) d’aquest article.

Article 66. Prohibicions
En tot allò que respecta a l’abocament

de terres i runes, es prohibeix:
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1. Dipositar als contenidors d’obra
residus que continguin matèries inflama-
bles, explosives, nocives i perilloses; sus-
ceptibles de putrefacció o de produir
olors desagradables, i tota mena de mate-
rials residuals que per qualsevol causa
pugin causar molèsties als veïns o als
usuaris de la via pública;

2. Dipositar mobles, estris, trastos
vells i qualsevol material residual similar
en els contenidors d’obra;

3. Constituir dipòsits de runes a la via
pública, en terrenys particulars o públics.

4. Abocar runes dins contenidors
d’escombraries o altres fraccions resi-
duals.

5. L’abocament de runes al medi
natural.

Article 67. Transport de terres i runes
1. Els vehicles en què s’efectuï el

transport de terres i runes reuniran les
degudes condicions per evitar l’aboca-
ment del seu contingut sobre la via
pública.

2. Per la càrrega dels vehicles s’adop-
taran les precaucions necessàries per
impedir que s’embruti la via pública.

3. No es permet que els materials
transportats sobrepassin els extrems supe-
riors del contenidor. No es permet tampoc
la utilització de suplements addicionals
no autoritzats per augmentar les dimen-
sions o la capacitat de càrrega dels vehi-
cles 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 68. Neteja de l’espai ocupat
per contenidors de runes

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.

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 autoritzats.

3. Els serveis municipals podran pro-
cedir 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 cos-
tos 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 tre-
balls 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 per a la seva gestió.

Article 69. Llicències d’obres
La concessió de la llicència d’obres

portarà aparellada, en tot allò que es refe-
reix a la

producció de terres i runes, l’autorit-
zació corresponent per a:

-Produir runes i poder-les abocar al
contenidor corresponent

-Transportar les terres i runes per la
vila, en les condicions establertes en
aquesta Ordenança. 

Article 70. Horari
1.- La deposició de terres i runes als

contenidors es prohibeixen de les 21:00
hores fins a les 8:00 hores.

2.- La permanència al carrer dels con-
tenidors per a obres, des del migdia del
dissabte fins a les 7 hores del dilluns
següent, restarà condicionada al seu
cobriment i protecció fins que es reem-
prengui l’activitat.

CAPÍTOL 10. GESTIÓ D’ANIMALS
MORTS

Els animals domèstics morts, el pes
dels quals no excedeixi de 80 quilos es
consideren com a residu municipal i es
gestionaran com a tals.

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.

Els animals morts en la via pública
seran retirats pels Serveis Municipals.
Qualsevol ciutadà pot avisar a l’Ajunta-
ment o a la Policia Municipal a fi que
l’animal pugi ser retirat el més aviat pos-
sible.

Està prohibit l’abandonament d’ani-
mals morts a la via pública.

CAPÍTOL 11. GESTIÓ DE VEHI-
CLES FORA D’ÚS

Article 71. Condicions generals i
àmbit d’aplicació

La gestió dels vehicles fora d’ús es
regirà pel Decret 217/1999, de 27 de
juliol i el RD 1383/2002 de 20 de desem-
bre sobre gestió dels vehicles al final de
la seva vida útil. 

S’entén per:
-Vehicle fora d’ús, el vehicle de

motor que esdevé residu perquè es tracta
d’un vehicle abandonat o pel fet que el

posseïdor se’n desprèn o té la intenció o
obligació de desprendre-se’n.

-Vehicle abandonat, és aquell vehicle
del qual es presumeix racionalment
l’abandonament en els casos següents:

-Quan transcorrin més de dos mesos
des de que el vehicle hagi estat dipositat
després de la seva retirada de la via
pública per l’autoritat competent.

-Quan romangui estacionat per un
període superior a un mes en el mateix
lloc i presenti desperfectes que en facin
impossible el desplaçament pels seus pro-
pis mitjans o li faltin les plaques de
matriculació.

Article 72. Obligacions dels posseï-
dors o titulars

-És requisit necessari per sol·licitar la
baixa definitiva en circulació d’un vehicle
en el Registre de Vehicles de la Direcció
General de Trànsit, lliurar el Certificat de
Destrucció per part d’un gestor autoritzat
per vehicles fóra d’ús.

-En el cas de vehicles abandonats,
l’ajuntament ha de lliurar-los a un gestor
autoritzat.

Article 73. Com actuar quan hi ha un
vehicle abandonat

-Si el vehicle no té matrícula, segons
la “Llei 10/98 BOE de residus” el vehicle
es pot considerar com a residu municipal,
i pot ser enretirat per l’empresa autorit-
zada a fer la recollida de residus munici-
pals.

Per tant el vehicle serà competència
de l’Ajuntament corresponent.

-Els vehicles retirats han de ser lliu-
rats a un gestor autoritzat.

-Si el vehicle té matrícula, el titular
del vehicle s’ha de fer càrrec de la seva
gestió.

L’Ajuntament ha d’avisar al titular
del vehicle. Si el titular no vol fer-se’n
càrrec l’ajuntament competent el pot san-
cionar amb una multa mínima de 120,20
Euros segons “Llei 6/1993 Reguladora de
Residus”.

L’Ajuntament competent pot cobrar al
titular del vehicle el cost de la gestió
d’aquest.

CAPÍTOL 12. GESTIÓ DELS RESI-
DUS DE MERCATS I FIRES

Article 74  Residus de mercats i fires
Els residus generats en els mercats i/o

fires també tenen la consideració de resi-
dus municipals comercials, els quals
també hauran de ser tractats com a tals.

És obligació dels posseïdors dels resi-
dus de separar les diferents fraccions en ori-
gen, en els contenidors corresponents o de
la forma en què s’especifiqui en cada cas.
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El posseïdor haurà de gestionar cada
fracció d’acord amb la modalitat de reco-
llida que s’estableixi, vetllant per tal que
el lliurament d’aquets residus no repre-
senti, en cap cas, una molèstia pels usua-
ris de la via pública.

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.

En els municipis on se celebri mercat,
serà obligatori dipositar per separat, la
fracció orgànica, la fracció paper cartró i
els envasos, en els contenidors o de la
forma que s’estableixi, sens perjudici
d’ampliar les fraccions a recollir.

Les fires i festes hauran de demanar,
amb la sol.licitud per a la realització de
l’esdeveniment, la quantitat i tipologia de
contenidors per tal de realitzlar la reco-
llida selectiva.

Els residus generats a mercats i fires
estaran subjecres al pagament del Preu
Públic corresponent, en concepte de reco-
llida de residus comercials.

L’administració competent vetllarà
perquè en els dies de cel.lebració de mer-
cats i fires, les productors d’aquests resi-
dus disposin dels suficients elements de
contenció per a dipositar-los correctament
segregats, i es realitzarà la recollida.

CAPÍTOL 13. DEIXALLERIA 

Article 75. Condicions generals i
àmbit d’aplicació

La deixalleria és un centre de recep-
ció, emmagatzematge selectiu i trans-
ferència de residus municipals que no són
objecte de la recollida domiciliària i que
poden ser reutilitzats, reciclats o eliminats
correctament.

La deixalleria comarcal és propietat
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
qui contracta una empresa perquè la ges-
tioni.

La present ordenança juntament amb
el Reglament d’explotació de la deixalle-
ria comarcal del Pla de l’Estany, publicat
el B.O.P de Girona núm. 40 del 26 de
febrer de 2001, regulen el funcionament i
l’explotació de la deixalleria.

Article 76. Usuaris 
Només poden utilitzar la deixalleria

els ciutadans, comerços, oficines i serveis
de qualsevol dels onze municipis de la
comarca.

Els usuaris han de facilitar al personal
responsable de la deixalleria la informa-
ció necessària per a complimentar el
registre d’entrada i seguiran en tot
moment les indicacions dels rètols i del
personal de la deixalleria.

La deixalleria és un servei gratuït pels
usuaris particulars.

S’estableix en el Reglament d’explo-
tació una quantitat màxima dels diferents
residus que un usuari pot aportar de
manera gratuïta, a partir de les quals s’hi
podran aplicar les corresponents taxes.

Article 77. Residus admissibles i
quantitats

Els residus admissibles són els marcat
en l’article 6 del Reglament d’explotació
de la deixalleria comarcal del Pla de
l’Estany.

Per a residus en grans quantitats o
residus que no figuren a la llista de resi-
dus admesos, cal informar-se prèviament
sobre la seva admissibilitat, acudint a les
instal·lacions de la deixalleria o a través
del telèfon i facilitant tota la informació
necessària referent a característiques i
quantitats dels residus. 

Article 78. Obligacions dels usuaris
de la deixalleria

1. Respectar els horaris d’obertura al
públic.

2. Portar únicament els residus admis-
sibles, respectant les quantitats assenyala-
des al Reglament de la Deixalleria.

3. Portar els residus a la deixalleria
correctament separats per fraccions.

4. Portar els residus a la deixalleria en
les correctes condicions d’higiene i segu-
retat i complint totes les precaucions
necessàries per al seu transport.

5. Complimentar els fulls d’entrada,
que justifiquen la gestió dels residus a la
deixalleria.

6. Dipositar els residus dins els conte-
nidors corresponents.

7. No abandonar residus a les portes
de la deixalleria fóra de l’horari de servei.

8. Respectar les normes de vialitat i
de seguretat dins les instal·lacions de la
deixalleria.

9. Respectar les indicacions i instruc-
cions de l’encarregat de la deixalleria.

10. Fer-se càrrec del pagament que
s’estableixi per assumir el cost de la ges-
tió dels residus portats.

11. Procurar en tot moment no embru-
tir les instal·lacions de la deixalleria en
fer-ne ús, prenent les adequades precau-
cions en les operacions de descàrrega i de
dipòsit dels residus als contenidors.

12. Informar al responsable de la dei-
xalleria de les quantitats, tipologia, i
característiques dels residus.

Article 79. Gestió de voluminosos, de
residu verd i residus i enderrocs proce-
dents d’obres menors i reparació domici-
liària.

A les instal·lacions de la deixalleria es
recepcionaran el residu verd, els volumi-

nosos i els residus i enderrocs procedents
d’obres menors i reparació domiciliària i
es gestionaran tal com s’indica en la pre-
sent Ordenança.

CAPÍTOL 14. ABOCADOR
COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Article 80. Condicions generals i
àmbit d’aplicació

L’abocador comarcal del Pla de
l’Estany és propietat del Consell Comar-
cal del Pla de l’Estany, qui contracta una
empresa perquè en faci la gestió.

La Present Ordenança regula les con-
dicions d’admissibilitat de residus a
l’abocador així com els procediments
d’acceptació d’aquests residus i d’autorit-
zació dels usuaris.

Article 81. Classificació de l’aboca-
dor

L’abocador comarcal del Pla de
l’Estany és un dipòsit controlat de Classe
II, segons la classificació del Decret
1/1997 de disposició del rebuig en dipò-
sits controlats.

Article 82. Horaris i dies d’obertura
de l’abocador

Per als usuaris industrials, l’abocador
restarà obert de dilluns a divendres, de 8h
a 13h i de 15 h a 19h.

Les entrades procedents de les recolli-
des municipals es produiran en funció de
les necessitats del servei.

Article 83. Usuaris de l’abocador
Són usuaris de l’abocador comarcal

del Pla de l’Estany els ajuntaments de la
comarca així com els titulars d’activitats
econòmiques i els particulars que dispo-
sin d’autorització per a dipositar-hi els
seus residus.

Article 84. Permís d’entrada
Els usuaris industrials i particulars de

l’abocador hauran de disposar d’una auto-
rització per a dipositar-hi els seus residus. 

No es permetrà l’entrada a l’abocador
de cap usuari sense autorització.

El Consell Comarcal del Pla de
l’Estany tramitarà els permisos d’entrada
a l’abocador de residus assimilables a
municipals generats pels productors
industrials, que s’hauran de fer càrrec
directament de les taxes i cànons
d’entrada que siguin d’aplicació.

En el cas d’usuaris particulars, corres-
pon a l’Ajuntament dins el municipi del
qual es genera el residu, autoritzar
l’acceptació del residu a l’abocador i fer-
se càrrec del seu cost. En aquest supòsit,
l’Ajuntament només podrà autoritzar
l’acceptació de residus municipals, no
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dels industrials ni dels industrials assimi-
lables a municipals.

La sol·licitud del permís d’entrada
serà prèvia a la data del lliurament del
residu a l’abocador.

Els usuaris de l’abocador només
podran lliurar els residus que figuren dins
el Permís d’entrada que li ha estat atorgat
pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany
o en el document d’acceptació emès per
l’Ajuntament i amb les condicions i limi-
tacions que s’hi detallen.

Article 85. Documentació a adjuntar a
la sol·licitud del permís d’entrada de resi-
dus a l’abocador

a) Per a usuaris industrials:
-Dades de l’empresa
-Tipus de residu i quantitat anual esti-

mada
-Codi del residu segons el Catàleg

Europeu de Residus
-Sempre que el residu no sigui identi-

ficable a simple vista caldrà una caracte-
rització analítica feta per un laboratori
homologat per l’Agència de Residus de
Catalunya. En aquest cas, s’aplicaran les
condicions d’admissibilitat del Decret
1/1997 de 1 de gener, sobre la disposició
del rebuig en dipòsits controlats.

-Declaració signada pel titular de
l’activitat conforme els residus que s’abo-
caran corresponen són admissibles segons
aquesta Ordenança.

-Dades bancàries
-Codi de Productor de Residus.

b) Els usuaris particulars hauran de
presentar al control d’entrada de l’aboca-
dor, abans de l’entrada dels seus residus,
la següent documentació.:

-Document d’autorització emès per
l’Ajuntament corresponent, indicant
l’acceptació del cost de la gestió.

-Dades del particular
-Tipus de residu i quantitat aproxi-

mada.
-Data prevista per a l’entrada del

residu.

Article 86. Procediment de gestió de
residus a l’abocador

Per aquells residus i productors o pos-
seïdors que disposin de la preceptiva
autorització, el procediment de gestió
dins l’abocador és el següent:

1. Registre d’entrada i pesatge (iden-
tificació del residu, del productor i del
transportista)

2. Només es poden dipositar els resi-
dus consignats a la documentació
d’entrada i Full de Seguiment si s’escau.

3. Accés al recinte, respectant les nor-
mes de circulació i de seguretat. El trànsit
del vehicle s’ha de realitzar sense generar
la pèrdua de residus sòlids o líquids. La

càrrega ha d’anar a l’interior de conteni-
dors estancs i en bones condicions, tapats
o coberts per una lona.

4. Accés a la plataforma d’abocament
i atenció a les instruccions del personal
de l’abocador pel que fa al punt d’aboca-
ment i procediment de buidat

5. Registre de sortida i tara del vehi-
cle

6. No es poden realitzar operacions de
neteja dins del recinte.

7. No es poden realitzar operacions de
transvasament de residus.

8. El camió només podrà romandre
dins del recinte el temps necessari per a
realitzar les operacions descrites als apar-
tats anteriors.

Article 87. Residus admissibles
L’abocador comarcal del Pla de

l’Estany pot rebre només residus no espe-
cials.

S’admeten els residus municipals, així
com els residus originats a l’indústria i al
comerç que no siguin classificats com
especials i que tinguin la consideració
d’assimilables a municipals segons el
Catàleg Europeu de Residus i la Llista
orientativa de residus originats a la indús-
tria assimilables a residus municipals
comercials publicada per l’Agència de
Residus de Catalunya.

S’admeten també els residus originats
a les depuradores d’aigües residuals urba-
nes de la comarca, inclosos els fangs des-
hidratats i els assecats tèrmicament.

Article 88. Residus NO admissibles
Són residus no admissibles els que

figuren a l’article 32 de la Llei 6/1993
reguladora de residus modificada per la
Llei 15/2003:

-Residus en estat líquid
-Els que siguin explosius, corrosius,

oxidants o inflamables
-Els residus infecciosos procedents de

centres mèdics i veterinaris
-Els pneumàtics
Amb caràcter general i no enunciatiu,

no són admissibles a l’abocador els
següents residus:

-Residus especials
-Runes i residus d’enderrocs
-Restes de la indústria càrnia i de la

transformació i manipulació de la carn
-Pells no elaborades
-Bidons i altres recipients industrials

hagin contingut o no residus especials
-Pintures i residus de pintura
-Resines sintètiques
-Fangs i residus de depuradora

d’aigües residuals industrials
-Fems i altres residus ramaders
-Electrodomèstics
-Sals

-Fustes que siguin portades en quanti-
tats apreciables

-Paper i cartró que siguin portats en
quantitats apreciables

-Plàstics valoritzables que siguin por-
tats en quantitats apreciables

-Ferralla valoritzable
-Ferralla electrònica
-Envasos i restes d’envasos comer-

cials i industrials
-Olis i greixos
-Mobles i altres residus voluminosos

que no hagin experimentat prèviament un
triatge dels seus components valoritzables

-Vehicles a motor o les seves parts i
components

-Animals morts, excepte els gestio-
nats com a residu municipal d’acord amb
la present Ordenança

-Bateries i piles
-Residu verd i restes vegetals com-

postables en quantitats apreciables
-Fibrociment 
-Residus que continguin amiant
-Productes alimentaris caducats o no

conformes en quantitats apreciables i
sempre que tinguin una via de gestió
alternativa

Article 89. Caracterització dels resi-
dus 

Per sol·licitar el permís d’entrada a
l’abocador, cal que els residus no identi-
ficables a simple vista siguin caracterit-
zats analíticament en un laboratori homo-
logat per l’Agencia de Residus de
Catalunya, d’acord al que s’indica en
l’Annex I del Decret 1/1997 de sobre la
disposició del rebuig en dipòsits contro-
lats.

Article 90. Condicions d’acceptació
dels residus admissibles

Segons la Ley 10/1998 de residuos,
tot residu potencialment reciclable o valo-
ritzable haurà de ser destinat a aquestes
finalitats, evitant la seva eliminació sem-
pre que sigui possible.

-Per a usuaris esporàdics (menys
d’una entrada al mes) no s’accepten
entrades a l’abocador que continguin més
del 20% en volum de qualsevol fracció
valoritzable.

-Per a usuaris habituals (1 o més
entrades al mes) no s’accepten entrades a
l’abocador que continguin més d’un 10%
en volum de qualsevol fracció valoritza-
ble.

Article 91. Obligacions dels usuaris
de l’abocador

-Només es poden lliurar els residus
pels quals es disposi de la preceptiva
autorització.

-S’ha de declarar veraçment la tipolo-
gia dels residus lliurats.
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-S’han de lliurar els residus després
d’haver realitzat les operacions de separa-
ció, triatge i recollida selectiva de totes
les fraccions valoritzables.

-Els residus industrials assimilables a
municipals han d’anar acompanyats del
corresponent Full de Seguiment correcta-
ment complimentat.

-S’han de respectar les condicions
d’acceptació dels residus.

-S’han de retirar ràpidament els resi-
dus abocats que no compleixin les condi-
cions d’admissibilitat o d’acceptació.

-S’ha de fer càrrec dels costos deri-
vats de la situació indicada en el punt
anterior.

-S’han de respectar els procediments
d’explotació de l’abocador.

Article 92. Actuació en cas d’incom-
pliment de les condicions d’acceptació

Quan els residus portats a l’abocador
no compleixin les condicions d’admissi-
bilitat o d’acceptació s’ha d’actuar de la
següent manera:

-Cas que durant el control d’accés a
l’abocador es detectés que els residus no
poden ser-hi dipositats, no s’autoritzarà
l’entrada dels mateixos.

-Si la no admissibilitat dels residus es
detecta durant l’operació de descàrrega o
una vegada aquesta ja ha finalitzat, es tor-
narà a carregar els residus al camió que
els ha portat i aquest abandonarà l’aboca-
dor.

-Si la no admissibilitat dels residus es
detecta una vegada el camió és fóra de
l’abocador, es requerirà a l’empresa res-
ponsable del transport, o subsidiàriament
al seu productor a que procedeixin a la
retirada dels residus.

-En aquest cas, es facturarà al titular
de l’autorització d’entrada el cost de
l’operació de càrrega dels residus així
com una quantitat per dia de permanència
dels residus a l’abocador. Aquest cost es
calcularà multiplicant pel número de dies
o fraccions de dia les tones de residu que
figuren a l’albarà d’entrada i per la taxa
d’entrada que li sigui d’aplicació, i
sumant-li el 10% del total obtingut, en
concepte de penalització.

-En cas de tres reincidències en un
mateix any, es retirarà el permís d’entrada
a l’abocador al productor del residu.

CAPÍTOL 15. INSPECCIÓ I VIGI-
LÀNCIA

Article 93. Objectius de la funció ins-
pectora 

El Consell Comarcal exercirà la
vigilància i inspecció pel que fa a la uti-
lització del servei de recollida de residus
per part dels seus usuaris, tant particulars

com productors de residus comercials, pel
que fa al lliurament dels materials de
rebuig, a la qualitat de la separació i
altres aspectes que afectin la correcta
prestació del servei, la salubritat pública,
l’assoliment dels objectius de reducció de
residus i als altres aspectes regulats per la
present Ordenança.

El Consell comarcal vetllarà perquè
els productors de residus comercials amb
sistemes particulars de gestió de residus,
ho facin d’acord amb la normativa vigent
i el que s’assenyala en la present Orde-
nança.

El Consell Comarcal vetllarà també
perquè els productors de residus indus-
trials i altres residus no classificats com a
municipals realitzin una gestió correcta
d’acord amb la normativa vigent i la pre-
sent Ordenança.

Article 94. Inspecció 
1.- Els titulars de les activitats regula-

des per aquesta Ordenança estan obligats
a col·laborar amb l’ajuntament o el Con-
sell Comarcal del Pla de l’Estany en el
seu cas i permetre realitzar tots els exà-
mens, controls, presa de mostres i reco-
llida d’informació o qualsevol altre ope-
ració per al compliment de la seva tasca.

2.- Les persones que realitzin les tas-
ques d’inspecció tindran el caràcter
d’agents de l’autoritat i els fets constatats
per ells i formalitzats en acta gaudiran de
la presumpció de certesa a efectes proba-
toris.

Article 95. Responsabilitat adminis-
trativa

1.- Les infraccions a allò que s’esta-
bleix en aquesta Ordenança seran sancio-
nades d’acord al que es disposa en
aquesta Ordenança, sens perjudici en el
seu cas d’aplicar allò que disposa la legis-
lació de residus i de les corresponents
responsabilitats civils i penals. 

2.- Els residus tindran sempre un titu-
lar responsable, que serà el seu productor,
posseïdor o gestor.

CAPÍTOL 16. INFRACCIONS I SAN-
CIONS

Article 96.- Infraccions
Son objecte de procediment sanciona-

dor les infraccions comeses segons allò
que s’estipula la present Ordenança i a les
Lleis aplicables en relació als residus, i
se’ls hi aplica la taula de sancions pre-
vista a l’article 99 d’aquesta Ordenança.

Pel que fa al procediment serà d’apli-
cació el Decret 278/1993, de 9 de novem-
bre sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de
la Generalitat.

1. Infraccions Greus i Molt greus
Son infraccions greus i molt greus, en

matèria de gestió de residus, les tipifica-
des a la llei 6/1993 de 14 de juliol, de
Residus modificada per la Llei 15/2003, a
la Ley 11/1997, de 24 d’abril de Envases
y Resíduos de Envases.

2. Infraccions Lleus
A més de les infraccions tipificades

com a lleus en la legislació esmentada en
el punt anterior també són faltes lleus per
infracció de la present Ordenança les que
es descriuen en els següents apartats.

Article 97. Infraccions lleus
En els supòsits no previstos en aquest

article, s’actuarà per similitud i s’aplica-
ran les sancions corresponents.

1. En matèria de residus municipals
domèstics i comercials es consideren
infracció lleu

-Lliurar residus diferents als assenya-
lats per a cada classe de servei i de sis-
tema de recollida.

-Lliurar la FORM barrejada amb
altres fraccions.

-Lliurar residus expressament prohi-
bits (detritus sanitaris, residus especials,
animals morts, mobles, etc.).

-No separar els residus en origen i no
lliurar-los separadament.

-Utilitzar sense autorització els siste-
mes de recollida de residus domèstics per
part dels titulars d’establiments comer-
cials i industrials, sempre que no consti-
tueixi la falta molt greu tipificada a
l’apartat c) de l’art. 19.1 de la Ley 11/97
de 24 d’abril, de Envases y Residuos de
Envase.

-Utilitzar els sistemes de recollida
comercial per part dels usuaris particulars
i viceversa

-Deixar d’utilitzar el servei públic de
recollida de residus comercials sense
notificació prèvia al Consell Comarcal

-Dipositar residus fóra dels elements
de contenció

-Dipositar residus en un contenidor
diferent del que li pertoca.

-Dipositar sense bossa els residus
orgànics o el rebuig dins el contenidor.

-Lliurar els residus municipals als ser-
veis de recollida d’altres municipis.

-Lliurar residus en forma líquida o
susceptible de liquar-se.

-Lliurar envasos que incloguin el seu
contingut al contenidor d’envasos lleu-
gers.

-Lliurar al contenidor per a la reco-
llida selectiva de vidre recipients de vidre
plens.

-Malmetre, embrutir, realitzar pinta-
des o enganxar cartells als contenidors.

-Moure o traslladar contenidors.
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-Dipositar dins els contenidors per a
la recollida domèstica residus municipals
en volums de generació assimilables als
comercials.

-Lliurar residus en elements de con-
tenció diferents dels als determinats per
l’Ajuntament o el Consell Comarcal en el
seu cas per a cada sistema de recollida.

-Lliurar al servei de recollida domès-
tica o comercial residus exclosos
d’aquests serveis.

-Abandonar deixalles en zones de
recollida amb bossa fóra de l’horari esti-
pulat

-No respectar l’horari de recollida o
dipositar les deixalles a la via pública
fora d’aquest horari.

-Lliurar les deixalles sense complir
els requisits o les condicions fixades per
aquesta Ordenança

-No fixar en els contenidors les dades
d’identificació dels usuaris del servei de
recollida comercial

-Malmetre els elements d’identifica-
ció o els xip electrònic dels contenidors

-Tractar o manipular els contenidors
sense cura de no fer-los malbé

-No renovar i substituir els conteni-
dors o cubells quan pel seu estat haurien
d’estar fóra d’ús.

-Abandonar les deixalles a la via
pública o en llocs o condicions no perme-
sos per aquesta Ordenança.

-No retirar de la via pública en
l’horari previst els contenidors buits.

-No deixar en perfecte estat de neteja
la via pública ocupada al retirar els ele-
ments de contenció

-Endur-se elements o residus diposi-
tats en els elements de contenció de la
recollida selectiva.

-No retirar les bosses o elements de
contenció plens de la via pública en cas
que el personal de recollida no se’ls hagi
endut per raó que el seu contingut no
s’ajustava a les condicions dels servei.

-Incomplir les normes d’utilització de
la deixalleria

-Destorbar els serveis de recollida o
dificultar la seva actuació

-Aparcar vehicles sobre la zona reser-
vada als contenidors

2. Infraccions en matèria de condi-
cions sanitàries:

-No disposar els residus orgànics en
contenidors estancs i/o sense tapa de tan-
cament ajustada

-Generar un focus de contaminació
ambiental per olors, sucs i/o per plagues
en la zona dels contenidors de residus
orgànics

-No realitzar per part del titular de
l’activitat generadora de residus una

neteja i desinfecció periòdica dels conte-
nidors de residus orgànics i de la zona on
s’emmagatzemen

-No disposar de mesures d’autocon-
trol de la gestió dels residus orgànics per
part del titular de l’activitat que els
genera

3. Infraccions en matèria de terres,
runes enderrocs i altres residus de la
construcció 

Son responsables de les infraccions en
aquesta matèria tant els titulars de l’obra
com els responsables dels contenidors o
sacs i els transportistes.

Són les tipificades al Decret 201/1994
de 26 de juliol i les següents infraccions
que es tipifiquen com a faltes lleus:

-L’ocupació indeguda de la via
pública o altres terrenys i bens de domini
públic per contenidors o pilons de runa

-Deteriorar paviments, voreres, vora-
des i altres elements de la via pública.

-Embrutar la via pública i altres
espais públics o visibles des de la via
pública

-Abandonar runes en recs, camps,
boscos, parcs, jardins i altres espais
públics.

-Col·locar contenidors o sacs sense
llicència municipal

-Utilitzar contenidors o sacs per part
d’altre persona diferent al titular de l’obra
o responsable qualificat

-Que els contenidors o sacs utilitzats
no disposin d’identificació externa acre-
ditativa del titular i el responsable de
l’obra.

-Causar molèsties als veïns, vianants i
tràfic rodat en les operacions
d’instal·lació, càrrega i retirada dels con-
tenidors o sacs.

-No utilitzar, traslladar o manipular
els sacs i els contenidors de manera que
s’evitin molèsties als ciutadans i l’embru-
timent de la via pública.

-No retirar els contenidors i els sacs
quan estiguin plens

-No cobrir els contenidors ni tapar els
sacs una vegada finalitzada la jornada
laboral a l’obra.

-Efectuar operacions prohibides en
matèria de lliurament i transport de terres
i runes

-Incomplir els horaris, els itineraris i
les condicions de transport que determini
l’Ajuntament.

Article 98. Canvi de tipificació de les
infraccions lleus en funció de l’alteració
sanitària o social que generin.

Les infraccions tipificades en els arti-
cle 97 tenen el caràcter de lleus sempre
que no es tipifiquin d’una altra manera en
la respectiva legislació sectorial.

Article 99. Sancions
Amb caràcter general, i d’acord amb

allò que regula l’article 74 de la Llei
6/1993 de residus, les faltes en aquesta
matèria es sancionaran amb multes de les
següents quanties:

-Les infraccions lleus, entre 125 i
euros i 3.005,06 i euros

-Les infraccions greus, entre 3.005,06
i euros i 30.050,61 euros

-Les infraccions molt greus, entre
30.050,61 euros i 60.101,61 euros.

Amb caràcter orientatiu, les sancions
a aplicar en les infraccions tipificades en
l’article 96 epígraf 1 i 2 en matèria de
residus municipals seran dels següents
imports:

-Si l’infractor és un usuari particular,
multa d’entre 125 i 300.51 euros

-Si l’infractor és el titular d’una acti-
vitat econòmica, multa d’entre 300.51 i
1803.4 euros.

I es graduaran, fins al màxim aplica-
ble, en funció de la reiteració, l’afectació
al servei, a la salut pública o a la neteja
viària.

Amb caràcter orientatiu, les sancions
a aplicar en el cas de runes i residus de la
construcció tipificades a l’article 96 epí-
graf 3 d’aquesta Ordenança seran dels
següents imports:

-Si l’activitat que ha donat lloc a la
infracció és de caràcter domèstic o parti-
cular, multa d’entre 150 i 601,01 euros

-Si l’activitat que ha donat lloc a la
infracció és de caràcter comercial, indus-
trial, de serveis o del propi sector de la
construcció i l’enderroc, multa d’entre
601,01 i 1803,4 euros

I es graduaran, fins al màxim aplica-
ble, en funció de la reiteració, l’afectació
al servei, a la salut pública o a la neteja
viària.

Article 100. Reparació del dany
El responsable d’un dany degut a

l’incompliment de la present Ordenança
està obligat a la reparació immediata de
l’afecció causada, sense perjudici de la
imposició de la sanció que li correspon-
gui.

Article 101. Potestat sancionadora
En el supòsit de residus municipals, la

potestat sancionadora correspon a
l’Alcalde o al President del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany en cas de
delegació de competències.

Banyoles, desembre de 2004.
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