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Disposició final

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1

La present Ordenança té per objecte la regulació, dins l’àmbit de les competències de l'Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses i dins el seu terme municipal, de les següents situacions i activitats:
1. La neteja de la via i espais públics pel que fa a l’ús comú general dels ciutadans i la neteja dels
solars de propietat municipal. Igualment la inspecció i la realització subsidiària de la neteja dels solars
de propietat pública o privada.
2. La prevenció de l’embrutiment de la vila produït com a conseqüència d'actes públics i de la
publicitat al carrer, i la neteja dels bens de domini municipal pel que fa al seu us comú especial i
privatiu.
3. La recollida de residus sòlids produïts com a conseqüència del consum domèstic, així com la de tots
els materials residuals que per llur naturalesa puguin assimilar-se a aquests; i en general tota mena
de residus produïts dintre l’àmbit urbà, la recollida dels quals correspon per la llei als Ajuntaments.
4. L'acumulació, càrrega, transport i abocament de terres, runes i altres materials similars o
assimilables, produïts com a conseqüència d'obres, construccions i enderrocs, en tot allò no recollit
en els números 1 i 3 anteriors.
5. La recollida i transport dels materials residuals i dels productes destinats pels seus productors o
posseïdors a l’abandonament que, no estant inclosos específicament en els apartats precedents són,
d'acord amb la legislació vigent, de competència municipal.
6. Dintre la seva competència, la gestió, control i inspecció dels sistemes i equipaments destinats al
tractament, aprofitament, dipòsit i eliminació de la totalitat dels materials residuals objecte dels
apartats 3, 4 i 5 anteriors.

Article 2

Les presents Ordenances de la Neteja s’articularan, en conformitat amb l'article 1r. Per mitjà dels
títols següents:
1. Disposicions generals.
2. De la neteja de la via pública.
3. De la neteja de la vila quant a l’ús comú especial i a l’ús privatiu, els actes públics i la publicitat al
carrer.



4. De la recollida de residus sòlids urbans.
5. De la recollida, transport i abocament de terres i runes.
6. De la recollida i transport dels residus industrials i especials.

Article 3

Repecte a la recollida de residus sòlids urbans la política de l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses està adreçada a desenvolupar plenament els objectius de minimització, reutilització i
reciclatge així com assolir els objectius del model de separació i tractament actual.
Respecte els serveis de recollida, i específicament el sistema de recollida porta a porta, facilitar al
màxim la separació en orígen i la disposició de cada fracció a
través del canal apropiat (porta a porta, àrea d’aportació, deixalleria...); apropant al veí o veïna els
mitjans (material de separació, informació,...) i el servei (dies i hores concrets, proximitat a les àrees
d’aportació, qualitat del servei...), responsabilitzant-lo d’una part de la gestió dels residus municipals.
Aconseguir un municipi més net, ja que amb la manca de presència de contenidors a la via pública
s’eviten desbordaments de menjar, males olors... i es guanya espai públic.
Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i la recollida selectiva que
permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir el rebuig
generat a la planta de triatge que va a parar a l’abocador.
Assolir un nivell de gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista tècnic (objectius i
criteris clars i transparents), social (acceptació, reducció dels conflictes i participació ciutadana) i
econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini,...).
Aconseguir a través d’aquesta participació generalitzada i els elements facilitadors (informació i
educació ambiental) aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus,
en particular, i del medi ambient, en general.

Article 4

1. S'aplicaran per analogia les normes de les presents Ordenances en supòsits que no hi són
expressament regulats i que per la seva naturalesa entrin dintre el seu àmbit d'aplicació.

2. En els casos en que es presentin dubtes en l’aplicació de les presents Ordenances, l'Alcaldia,
desprès d'escoltar els interessats, establirà la interpretació corresponent.

Article 5

1. Tots els habitants de Sant Joan de les Abadesses estan obligats, quant a la neteja de la vila, a
observar una conducta tendent a evitar i prevenir el seu embrutament.

2. Així mateix, tots els ciutadans estan obligats a reprovar davant l'autoritat municipal les infraccions
que en matèria de neteja pública presenciïn o aquelles de les quals tinguin un coneixement cert.

3. L’Ajuntament s'obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans, exercint
les accions que en cada cas corresponguin.

Article 6



1. Tots els ciutadans estan obligats al compliment de les presents Ordenances i de les disposicions
complementàries que en matèria de neteja en general, de manteniment de I'ornat públic o de
l’estètica de la vila dicti en qualsevol moment l’Alcaldia en exercici de les seves facultats.

2. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de les presents
Ordenances, obligant el causant d'un deteriorament a la reparació de l'afecció causada, sense
perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, d'acord amb el que s'estableix a l'annex
«Quadre de sancions per infraccions a les Ordenances de Neteja».

Article 7

1. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que segons les presents
Ordenances correspongui d'efectuar directament als ciutadans, imputant-los el cos dels serveis
prestats, i sense perjudici de les sancions que en cada cas corresponguin, ni del que civilment fos
exigible.

2. Els serveis municipals podran sempre que calgui, procedir a la neteja dels elements i parts exteriors
dels immobles, i a la càrrega, retirada, transport i eliminació dels materials residuals abandonats.

3. L’Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis, en tots els supòsits previstos en les presents
Ordenances, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en cada moment tingui
per convenients per als interessos de la vila.

Article 8

1. L'Ajuntament podrà establir el règim d'ajudes econòmiques a fi de fomentar, quant a la neteja de
la vila, el comportament preventiu dels seus habitants.

2. L'Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública col·lectiva desenvolupi la
iniciativa dels particulars, fomentant les actuacions tendents a augmentar la millora de la qualitat de
vida a Sant Joan de les Abadesses.

3. Pel que fa referència als números 1 i 2 precedents, l’Alcaldia, escoltats els
interessats, dictarà les instruccions oportunes.

TITOL II

De la neteja de la via pública

Capítol I
De la neteja de la via pública com a conseqüència de l’ús comú general dels ciutadans.

Article 9

Als efectes de la neteja es consideren com a via pública les avingudes, passeigs, carrers, places,
voreres o voravies travesseres, camins, jardins i zones verdes, zones terroses, ponts, túnels viaris, i els
altres bens d'ús públic municipal destinats directament a l’ús comú general dels ciutadans.



Article 10

1. Queda prohibit llençar i abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid, líquid o
gasós. Els residus sòlids de format menut com els papers, embolcalls i similars s'hauran de dipositar
en les papereres instal·lades a l’efecte.

2. Es prohibeix llençar i abandonar a la via pública tota mena de materials residuals voluminosos, així
com els menuts en gran quantitat.

3. Es prohibeix el llançament de cigars, puntes de cigarreta, o altres matèries enceses a la via pública,
així com a les papereres, contenidors i recipients similars instal·lats a aquesta.

4. Es prohibeix igualment el llançament a terra de qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja
estiguin parats o en marxa.

Article 11

1. Correspondrà a l'administració municipal la neteja de calçades, passeigs, parets, passos soterranis i
elevats, clots dels arbres, zones terroses, papereres, rètols d'identificació de les via públiques i
restants elements de mobiliari urbà de responsabilitat municipal, sense perjudici de les modificacions
del servei que en circumstàncies especials determini l’Alcaldia.

2. Correspon als particulars la neteja dels passatges privats, els patis interiors d’illa, els solars
particulars, les galeries comercials i similars.

3. En cas de copropietat dels elements assenyalats, la responsabilitat de netejar correspondrà
solidàriament a tota la titularitat.

4. L’Ajuntament exercirà el control i la inspecció de l’estat de netedat dels elements objecte del
número 1 anterior, i podrà obligar a la persona responsable a netejar-los d’acord amb les instruccions
que a l’efecte dicti l’Alcaldia.

Article 12

1. Correspon efectuar la neteja de les voreres i en seran responsables per omissió davant
l’administració municipal:

a) Als particulars, subsidiàriament, en els llocs on els serveis municipals no la realitzin.
b) Als titulars del negoci, quan es tracti de comerços o botigues situades a la planta baixa de l’edifici,
en la part de vorera situada al davant de cadascuna.
c) El titular administratiu quan es tracti de voreres corresponents a edificis públics.
d) El propietaris, en el cas de voreres corresponents a solars sense edificar.

2. En les vies públiques on no hi ha encara voreres, l’obligació de netejar es referirà, d’acord amb la
distribució de responsabilitats assenyalada en el número 1 precedent, a la part del carrer més
propera als edificis, en una amplada mínima de tres metres.



3. Els productes de l’escombrada i neteja de la via pública efectuada pels particulars en cap cas
podran ser abandonats al carrer, si no que hauran de ser recollits en recipients homologats i lliurats al
servei de recollida de residus domiciliaris.

Article 13

Quan es duguin a terme neteges especials de la vorera la Policia Local, procedirà a la senyalització
prèvia de la zona afectada, indicant els llocs de prohibició temporal de l’establiment de vehicles i
retirant a càrrec de l’infractor els que, incompleixin els senyals, impedeixin les operacions de neteja
previstes.

Article 14

1. La neteja dels elements destinats al servei del ciutadà situats a la via pública, però que no estiguin
sota la responsabilitat municipal, correspondrà efectuar-la als titulars dels respectius serveis.

2. La neteja dels passos subterranis afectes a un servei públic serà efectuada per l’empresa que
l’explota.

Capítol II
De l’embrutiment de la via pública produït com a conseqüència d’obres i activitats diverses.

Article 15

1. Qualsevol activitat que pugui produir l’embrutiment de la via pública exigirà la
prèvia concessió de llicència municipal.

2. Totes les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la via pública, qualsevol que sigui el lloc
en què es desenvolupin i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin
procedents, exigeixen dels seus titulars l’obligació d’adoptar les mesures adients per evitar
l’embrutiment, així com la de netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals que
s’haguessin vist afectats, i a retirar els materials residuals resultants.

3. L’autoritat municipal, en referència al número 2 anterior podrà exigir en tot moment les accions de
neteja corresponents, efectuar-les subsidiàriament a càrrec dels infractors, mitjançant les garanties
que prèviament s’estableixin.

Article 16

1. Per a prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres en la via pública hauran de procedir
a la protecció d’aquesta mitjançant la col·locació d’elements adients al voltant dels enderrocs, terres i
altres materials sobrants de les obres, de tal forma que s’impedeixi l’escapament i vessament
d’aquests materials fora de l’estricta zona afectada pels treballs.



2. En especial les superfícies immediates als treballs de rases, canalitzacions i connexions realitzades a
la via pública hauran de mantenir-se sempre netes i exemptes de tota mena de materials residuals. En
tot cas, les terres extretes hauran de protegir-se segons es determina en el número 1 anterior.

3. Quan es tracti d’obres a la via pública o confrontants, hauran d’instal·lar-se tanques i elements de
protecció evitant així els danys a les persones i coses.

4. Els vehicles afectes als treballs de construcció donaran compliment a les prescripcions establertes
en el Títol V sobre recollida, transport i abocament de
terres i runes.

Article 17

Serà obligació del contractista la neteja de la via pública en tota la zona que resulti afectada com a
conseqüència de la construcció d’edificis o la realització d’obres.

Article 18

1. Es prohibeix l’abandonament o deposició de qualsevol material residual directament a la via
pública o el vessament en qualsevol dels seus elements: clots dels arbres, voreres, embornals, etc.

2. Transcorregut el termini de 24 hores des que pels serveis municipals es detectin, els materials
abandonats a la via pública, assoliran el caràcter de residuals i adquiriran, el caràcter de propietat
municipal, sense que l’afectat pugui reclamar a l’Ajuntament per les pèrdues ocasionades per
l’eliminació d’aquests materials, i sense perjudici del pagament del cost que suposi la realització dels
esmentats treballs, ni de les sancions que corresponguin.

Article 19

1. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a obres, magatzems, etc., de
qualsevol vehicle amb possibilitat de produir embrutiment de la via pública, el personal responsable
d’aquestes operacions, i subsidiàriament els titulars dels establiments i obres on s’hagin efectuat, i en
últim terme el propietari o el conductor del vehicle procediran a la neteja de la via pública i dels
elements d’aquesta que s’hagin embrutat, procedint igualment
a retirar els materials vessats.

2. Les persones esmentades en el paràgraf anterior, i pel mateix ordre, seran responsables de les
infraccions a les disposicions d’aquestes Ordenances i dels danys que poguessin produir-se.

Article 20

1. Queda prohibit el transport de formigó amb vehicle formigoner sense portar tancada la boca de
descàrrega amb un dispositiu a la via pública.

2. Es prohibeix netejar les formigoneres a la via pública.

3. Quant als números 1 i 2 precedents, en seran responsables els propietaris dels vehicles i els
conductor, estant ambdós obligats a la retirada del formigó vessat, a la neteja de tota la part de via



pública afectada i a la reparació dels danys causats, sense perjudici de les sancions que
corresponguin.

Article 21

El transport, càrrega i descàrrega de qualsevol material que pugui produir embrutiment de la via
pública, amb independència del que es prescriu en els apartats precedents, haurà de subjectar-se al
que estableix la Normativa vigent.

Article 22

La neteja d’aparadors, botigues, parades de venda, establiments comercials, etc., efectuada pels
particulars es farà d’acord amb l’horari establert en el número 2 de l’article 40è. d’aquestes
Ordenances, i sempre tenint cura de no embrutar la via pública. El titular de l’activitat en serà
responsable.

Article 23

1. Queden obligats a netejar els espais ocupats habitualment per vehicles de tracció mecànica els
responsables dels establiments i indústries que els utilitzin per al seu servei, en especial pel que fa als
vessaments d’oli, greixos o productes semblants.

2. Aquesta obligació afectarà també els espais reservats per l’estacionament de
camions, camionetes, autocars de lloguer i similars, essent responsables de la neteja dels espais
ocupats els seus propietaris o titulars.

Article 24

1. Igualment es prohibeix realitzar a la via pública els actes que s’especifiquen a continuació:
a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals, tant a la calçada com a les
voreres, clots dels arbres, solars sense edificar i a la xarxa de clavegueram.
S’exceptuaran els casos en què hi hagi autorització prèvia municipal, o quan per causa d’emergència
així ho ordeni l’Alcaldia.
b) Abocar qualsevol mena d’aigua bruta sobre les calçades, voreres, clots i solars sense edificar.
c) Abocar qualsevol mena de producte industrial líquid, sòlid o solidificable, que per la seva
naturalesa pugui produir danys en els paviments o afectar la integritat i seguretat de les persones i
instal·lacions municipals de sanejament, clavegueram i depuració.
d) Abandonar animals morts.
e) Neteja d’animals a la via pública.
f) Rentar i reparar amb risc d’embrutiment de vehicles i màquines a la via pública.
g) Realitzar qualsevol acte que causi l’embrutiment o sigui contrari a la neteja i
decòrum de la via pública.

2. S‘autoritza l’abocament d’aigua bruta procedent de la neteja domèstica sobre els embornals de la
xarxa del clavegueram.

Article 25



1. Es prohibeix l’abandonament de mobles i estris particulars a la via pública, excepte els dies en què
els reculli el servei creat per a aquesta finalitat.

2. Serà potestat dels serveis municipals la retirada sense avís previ de tot objecte o material
presumptament abandonat quan dificulti el pas i la lliure circulació o pugui afectar de la neteja,
salubritat, higiene ambiental o decòrum de la via pública.

Capítol III
De la neteja i manteniment dels elements i parts exteriors dels immobles.

Article 26

1. Els propietaris dels immobles, o subsidiàriament els seus ocupants, estan obligats a mantenir-los en
els condicions adients de seguretat, neteja i ornat públic.

2. Es prohibeix tenir a la vista del públic, en els obertures de les cases i baranes exteriors de terrasses,
roba estesa bruta o rentada i qualsevol altra mena d’objecte que sigui contrari al decòrum de la via
pública o al manteniment de l’estètica urbana, excepte en aquells casos en els quals no existeixi espai
adequat per a aquests menesters a l’interior de la pròpia finca.

Article 27

1. Els propietaris dels edificis, finques, habitatges i establiments tindran l’obligació de mantenir netes
les façanes, els rètols de numeració dels carrers, les parets mitgeres o descobertes, les entrades, les
escales d’accés i en general totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via pública.

2. Per tot el que fa referència al número 1 precedent, els propietaris hauran de procedir als treballs
de manteniment, neteja, arrebossat i estucat quan per motius d’ornat públic sigui necessari i així ho
ordeni l’autoritat municipal, amb l’informe previ dels serveis municipals competents.

3. Els propietaris estan també obligats a mantenir netes i en bon estat de conservació les xemeneies,
dipòsits, patis i celoberts, conduccions d’aigua i de gas, desguassos, parallamps, antenes de televisió i
qualsevol altra instal·lació complementària dels immobles.

4. L’Ajuntament en els supòsits dels apartats precedents, amb tràmit previ d’audiència als interessats,
els requerirà perquè en el termini que s’assenyali realitzin les obres o operacions necessàries.

Capítol IV
De la neteja i manteniment de solars.

Article 28

1. Els propietaris de solars i terrenys els hauran de mantenir lliures d’escombraries i residus, i en les
degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic.



2. La prescripció anterior inclou l’exigència de la desratització i la desinfecció dels solars.

Article 29

1. És potestat de l’Ajuntament la inspecció i la realització subsidiària dels treballs de neteja a què es
refereix l’article anterior, tant si els solars són de propietat pública com privada.

Capítol V
Quant a la neteja, la tinença d’animals a la via pública.

Article 30

1. Dels danys o afeccions a persones i coses, i de qualsevol acció d’embrutiment de la via pública
produïda pels animals en són directament responsables els seus propietaris.

2. En absència del propietari, en serà responsable subsidiari la persona que en el moment de
produir-se l’acció d’embrutiment condueixi l’animal.

3. Davant d’una acció d’embrutiment a la via pública produïda per un animal els
agents municipals en tot moment estan facultats per a exigir del propietari o tenidor de l’animal la
reparació immediata de l’afecció causada.

Article 31

1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que condueixin gossos o qualsevol altra classe
d’animals per la via pública estan obligades a impedir que aquestes facin les deposicions sobre les
voreres, parterres, zones verdes, zones terroses i restants elements de la via pública destinats al pas,
estada o jocs dels ciutadans. S’exceptuen aquelles situacions especials en què hi pugui haver una
autorització expressa (cavalcades, exposicions, etc.)

2. Per motiu de salubritat pública queda especialment prohibit que els animals realitzin les seves
deposicions en els zones de la via pública o de jardins destinades als jocs dels infants.

3. En tot cas el conductor de l’animal està obligat a recollir i retirar els excrements dipositats per
aquest, àdhuc netejant la part de la via pública que hagi resultat afectada.

4. El conductor de l’animal està obligat a portar els elements necessaris (bossa,
recollidor, etc.) per retirar els excrements de la via pública o zona embrutada.

Article 32

1. La celebració de festes tradicionals i altres actes públics en els quals hi hagi
desfilada de cavalleries exigirà la concessió de llicència municipal.

2. L’Ajuntament podrà exigir (excepte a les entitats reconegudes) la constitució d’una fiança o d’un
aval bancari per l’import dels serveis subsidiaris de neteja que previsiblement li correspongui efectuar
a conseqüència de les esmentades



celebracions.

L’Ajuntament podrà reduir de la subvenció atorgada a les entitats per la realització de les celebracions
de referència, les despeses dels serveis subsidiaris de neteja que realitzi.

3. El personal afecte als serveis municipals procedirà a recollir els excrements que els animals hagin
produït, deixant la zona en les degudes condicions de netedat. El cost d’aquest treballs serà a compte
de la garantia indicada a l’apartat anterior.

Capítol VI
Quant a la neteja de la via pública, actuacions del ciutadà en cas de nevada.

Article 33

1. Davant d’una nevada, les persones que estableix l’article 11è, i subsidiàriament els responsables
dels immobles, observaran les prevencions que s’estableixin en els números 2 i 3 següents.

2. Els empleats de finques, o si és el cas dels veïns dels immobles que no en disposin o tothom que
tingui al seu càrrec la neteja d’edificis públics i establiments de tota mena, estan obligats a netejar de
neu i de glaç la part de la vorera corresponent a llur façana, a fi de deixar lliure l’espai suficient per al
pas dels vianants.

3. La neu i el glaç s’amuntegaran sobre la vorera, però no a la calçada, i de tal manera que:
a) No es dipositin sobre els vehicles estacionats a la calçada, pròxims a la vorera.
b) No impedeixin la circulació de l’aigua ni dels vianants.
c) Quedi lliure l’accés a l’embornal més proper de la xarxa de clavegueram.

Article 34

Mentre durin les operacions de neteja i recollida de la neu a la via pública, els propietaris i conductors
de vehicles hauran de respectar estrictament les instruccions que a aquest efecte dicti l’Autoritat
Municipal.

Article 35

En tot cas la neu acumulada en els terrats, terrasses, balcons i altres llocs que sobresurten dels
edificis no serà llençada a la via pública, llevat de disposicions en sentit contrari que pugui dictar
l’Alcaldia.

Títol III
De la neteja de la vila quant a l’ús comú especial i a l’ús privatiu, els actes públics i la publicitat al
carrer.

Capítol I
Condicions generals i àmbit d’aplicació



Article 36

D’acord amb el que s’estableix en el número 2 de l’article 1er. el present Títol prescriu normes per a
mantenir la neteja de la vila quant a:
a) L’ús comú especial i l’ús privatiu dels béns del domini públic municipal.
b) La prevenció de l’embrutiment de la vila produït com a conseqüència d’activitats públiques al
carrer i de determinades actuacions publicitàries.

Article 37

1. L’embrutiment de la via pública produït com a conseqüència dels seu ús comú especial o ús privatiu
serà responsabilitat dels seus titulars.

2. Els titulars d’establiments (fixos o no) tals com bars, cafès, quioscos, llocs de venda i similars estan
obligats a mantenir en condicions adients de netedat tant les pròpies instal·lacions com l’espai urbà
sotmès a la seva influència.

Article 38

1. La celebració d’actes públics al carrer està subjecte a l’autorització de l’Alcaldia.

2. Els seus organitzadors seran responsables de l’embrutiment produït a la vila com a conseqüència
de la celebració d’aquests actes.

3. L’Ajuntament podrà exigir, excepte a les entitats, la constitució d’una fiança en metàl·lic o d’un aval
bancari, per import dels serveis subsidiaris de neteja que previsiblement els correspongui d’efectuar
com a conseqüència de l’embrutiment produït per la celebració de l’acte públic.
L’Ajuntament podrà reduir de la subvenció atorgada a les Entitats per la realització de les celebracions
de referència, les despeses dels serveis subsidiaris de neteja que realitzi.
El personal afecte als serveis municipals procedirà a deixar la zona utilitzada de la via pública en els
degudes condicions de netedat. El cost d’aquests treballs serà a compte de la garantia indicada a
l’apartat anterior.

4. En aquells supòsits en què l’Ajuntament no hagi exigit la fiança o els organitzadors no efectuïn
posteriorment la neteja del carrer, aquesta serà efectuada subsidiàriament pels serveis municipals,
amb independència de la sanció corresponent.

Article 39

1. Les autoritzacions per a la instal·lació de rètols, cartells i altres elements de publicitat es regiran pel
que disposin les normes urbanístiques municipals i l’ordenança municipal reguladora de la
intervenció de l’administració en l’activitat de publicitat.

Capítol III
De les pintades.

Article 40



1. Es prohibeix tota mena de pintades a la via pública, tant si són fetes sobre els seus elements
estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs i parets exteriors de la vila.

2. Seran excepcions en relació al que disposa el número 1 anterior:
a) Les pintures murals de caràcter artístic realitzades sobre les tanques dels solars, per a les quals serà
necessària l’autorització prèvia del seu propietari.
b) Les situacions que al respecte s’autoritzin per l’Alcaldia.

Títol IV
De la recollida de residus municipals
Capítol I
Condicions generals i àmbit de prestació dels serveis.

Article 41

1. Tots els habitants de Sant Joan de les Abadesses han de prendre consciència i col·laborar en el
manteniment i conservació del medi ambient tot procurant adoptar una conducta per a la reducció
de la generació de residus i aplicar a la vegada unes tècniques de recollida que minimitzin els
impactes ambientals i estètics. Aquesta actitud de respecte a l’entorn han de constituir un veritable
pacte ciutadà per a la sostenibilitat.

2. S’ha de procurar entre tots un compromís perquè els objectius que es proposen en aquesta
ordenança s’assoleixin des del convenciment personal. No obstant això, cal preveure també
comportaments mancats de civisme que caldrà denunciar per part de la policia local a la vegada que
tots els ciutadans estan obligats a reprovar moralment davant l'autoritat municipal les infraccions que
en matèria de gestió de residus presenciïn o aquelles de les quals tinguin un coneixement cert.

3. L’Ajuntament s'obliga a atendre les reclamacions, denuncies i suggeriments dels ciutadans, exercint
les accions que en cada cas corresponguin.

4. Tots els ciutadans estan obligats al compliment de les presents Ordenances i de les disposicions
complementàries que en matèria de gestió de residus i manteniment de l’estètica de la vila dicti en
qualsevol moment l’Alcaldia en exercici de les seves facultats.

5. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de les presents
Ordenances, obligant el causant d'un deteriorament a la reparació de l'afecció causada, sense
perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, d'acord amb el que s'estableix a l'annex
«Quadre de sancions per infraccions a les Ordenances de Neteja».

6. No obstant això, la voluntat de l’Ajuntament és possibilitar que les sancions de tipus econòmic es
puguin compensar amb la participació en cursos de conscienciació ja que en cap moment es pretén
un rendiment econòmic de la detecció de comportaments mancats de civisme sinó més aviat el canvi
cap una actitud en positiu en front a la problemàtica de la gestió del residus.

7. S'aplicaran per analogia les normes de les presents Ordenances en supòsits que no hi són
expressament regulats i que per la seva naturalesa entrin dintre el seu àmbit d'aplicació.



8. En els casos en que es presentin dubtes en l’aplicació de les presents Ordenances, l'Alcaldia,
desprès d'escoltar els interessats, establirà la interpretació corresponent.

Article 42

1. S’entén per recollida selectiva en origen de la matèria orgànica el sistema de recollida diferenciada
de materials orgànics fermentables, és a dir, de les restes orgàniques de menjar, de cuina i jardineria,
que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els residus, per tal de fer possible
el seu aprofitament.
L’annex I conté el llistat de residus que cal que es separin i els que no cal que es separin.

2. Dels drets i deures dels ciutadans
a) Correspon als ciutadans separar la fracció orgànica de la resta de les deixalles, i dipositar-la dins el
cubell (individual o de la Comunitat de Propietaris), a la via pública els dies i en l’horari corresponent
perquè es reculli porta a porta.
b) Els cubells per a la recollida selectiva de matèria orgànica s’identificaran de forma cromàtica (color
marró) i mitjançant pictogrames específics.
c) En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida selectiva
de residus municipals, facilitin les diverses administracions, a fi que la qualitat de la matèria orgànica
recollida sigui òptima.
d) És obligatori dipositar la fracció orgànica dels residus municipals a l’interior del cubell de matèria
orgànica, mitjançant la utilització de bosses tancades.

Article 43

1. De la recollida selectiva en origen del paper i cartró correspon als ciutadans separar aquesta fracció
de la resta de les deixalles i dipositar-les, preferiblement, dins d’una bossa semitransparent de color
blava si s’escau, davant del portal i a la via pública, 1 cop per setmana en l’horari corresponent
perquè es reculli porta a porta.

2. De la recollida selectiva en origen dels envasos correspon als ciutadans separar aquesta fracció de
la resta de les deixalles i dipositar-les, preferiblement, dins d’una bossa semitransparent de color
groga, davant del portal i a la via pública, 2 cops per setmana en l’horari corresponent perquè es
reculli porta a porta

3. De la recollida selectiva en origen del vidre correspon als ciutadans separar aquesta fracció de la
resta de les deixalles i dipositar-les, necessàriament, dins el cubell de color verd de 25l, davant del
portal i a la via pública, 1 cop per setmana en l’horari corresponent perquè es reculli porta a porta.

Article 44

1. S’entén per recollida selectiva en origen del rebuig el sistema de recollida diferenciada de materials
no orgànics de les deixalles i que no formen part de la fraccions reciclables (paper i cartró, envasos,
vidre i orgànica).
L’annex I conté el llistat dels residus que normalment formen part del rebuig

2. Dels drets i deures dels ciutadans



a) Correspon als ciutadans separar la fracció de rebuig no aprofitable i dipositar-la en una bossa o als
contenidors de color verd, en el cas que n’hi hagi, de la Comunitat de Propietaris, a la via pública el
dia i en l’horari corresponent perquè es reculli porta a porta.
b) És obligatori dipositar la fracció de rebuig dels residus municipals, mitjançant la utilització de
bosses tancades.

Article 45

1. L’Ajuntament disposarà d´una o vàries àrees de suport amb contenidors d’emergència per facilitar
la recollida a aquells ciutadans que per diverses raons (absència del municipi durant l’horari de
recollida (2a residència), viatges, necessitat de dipositar puntualment i amb urgència matèries que
no admeten emmagatzement, etc) no veuen satisfetes les seves necessitats amb el programa de
recollida porta a porta. En cap cas s’han d’utilitzar com a mitjà habitual i diari per dipositar-hi les
deixalles domèstiques.

2. Els contenidors d’emergència per a la recollida selectiva de matèria orgànica i de rebuig, ubicats a
la via pública, s’identificaran de forma cromàtica (cos de color beige i tapa de color marró, i color verd
fosc, respectivament) i mitjançant pictogrames i textos específics.

3. La ubicació de les àrees de suport o d’emergència amb contenidors serà decidida pels serveis
tècnics de l’Ajuntament.

4. L’Ajuntament podrà establir guals o reserves d’espai a les voreres o espais adients de la via pública
per a l’emplaçament dels contenidors, si s’escau.

5. Correspondrà a l’Ajuntament o empresa adjudicatària del servei, la neteja dels contenidors
d’emergència, el seu entorn i la reparació o substitució dels que s’hagin fet malbé.

Article 46

1. L’Ajuntament per la seva part exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat de la separació i
farà les amonestacions i sancions, si s’escau, a les persones responsables.

2. L’Ajuntament establirà la freqüència de recollida dels cubells, així com els horaris més adients per a
dur-la a terme. La recollida no serà en cap cas diària. No obstant això, l’experiència determinarà quina
és la modalitat més adient.

3. L’Ajuntament podrà introduir modificacions en quan a freqüència i horari del servei. Per això,
l’Ajuntament es compromet a fomentar mecanismes de consulta i participació ciutadana per adaptar
el màxim possible tot el sistema a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

Article 47

1. El present Títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament prestarà, i l’usuari utilitzarà, els
serveis destinats a la recollida dels residus municipals produïts pels ciutadans.

2. Tenen la categoria d’usuaris als efectes de prestació d’aquests serveis tots els veïns i habitants de
Sant Joan de les Abadesses, els quals els utilitzaran d’acord amb les disposicions vigents.



També es podran acollir, si així ho manifesten, i tal com està plantejat el sistema de recollida porta a
porta per part de l’ajuntament, tots els productors singulars del municipi però només per aquells
residus assimilables a urbansi que estan descrits més avall.

Article 48

Als efectes de les presents Ordenances tindran la categoria de residus municipals els materials
residuals següents:
1. Els residus municipals de l’alimentació i del consum domèstic produïts pels ciutadans en els seus
habitatges.
2. Les cendres de la calefacció domèstica individual.
3. Els residus procedents de l’escombrada de les voreres efectuada pels ciutadans.
4. Les deposicions dels animals domèstics que siguin lliurades de manera
higiènicament
5. Els vehicles fora d’ús o no aptes per a la circulació quan hi concorrin presumpcions
d’abandonament o aquells altres als quals els seus propietaris hagin fet renúncia expressa a favor de
l’Ajuntament, per a procedir a la seva eliminació.

Article 49

Queden exclosos dels serveis municipals de recollida de residus municipals els
materials residuals següents:
1. Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers i magatzems.
2. Les cendres produïdes en les instal·lacions de calefacció central dels edificis, amb independència de
quina sigui la seva destinació.
3. Els detritus d’hospitals, clíniques i centres assistencials.
4. Els animals morts.
5. Els rebuigs i fems produïts en parcs urbans i altres establiments públics o privats.
6. Els productes procedents del decomís.
7. Qualsevol material residual que en funció del seu contingut o forma de presentació es pugui
qualificar de perillós, d’acord amb el que estableix l’annex número 2 de les presents Ordenances.
8. Qualsevol altre mena de material residual assimilable als assenyalats en els números 1 i 2 anteriors,
i en tot cas els que en circumstàncies especials determini l’Alcaldia.

Article 50

1. La recollida de residus regulada per les Ordenances serà efectuada per l’Ajuntament mitjançant la
prestació de dues classes de serveis: l’un obligatori de recollida de residus municipals i d’altres de
caràcter optatiu.

2. El servei de recollida de residus municipals serà prestat per l’Ajuntament amb caràcter general en
tot el terme municipal.

Article 51

L’Ajuntament establirà anyalment la taxa corresponent a la prestació dels diferents serveis de recollida
de residus municipals. Els usuaris procediran al pagament de la taxa corresponent al servei prestat,
d’acord amb el que sobre això estableixi l’Ordenança Fiscal corresponent.



Article 52

Queda prohibit el següent:
a) Lliurar als serveis de recollida de residus diferents als assignats a cada classe de servei.
b) Dipositar residus fora dels contenidors o dins d’un element de contenció diferent a l’expressament
assenyalat en cada cas pels serveis municipals, excepte que per l’Alcaldia amb caràcter provisional
s’aixequi aquesta prohibició.

Article 53

L’Alcaldia interpretarà en els casos de dubte, i subsegüentment determinarà l’acceptabilitat o no dels
residus i quin tipus de servei de recollida els correspon.

Capítol II
Del servei de recollida de residus municipals

Article 54

En cap cas es permet el lliurament als serveis de la recollida domiciliària de les següents categories de
residus, per als quals l’Ajuntament establirà els corresponents serveis de recollida sectorial:
1. Els detritus d’hospitals, clíniques i centres assistencials.
2. Els animals morts.
3. Els mobles, estris domèstics, trastos vells i els materials residuals provinents de petites reparacions
en els domicilis.
4. Els objectes de fusta, cartró i altres materials que siguin susceptibles de recollida selectiva. En
general, qualsevol mena de residu dels assenyalats a l’article 48è. precedent.

Article 55

1. La prestació del servei de recollida de residus comprendrà les següents operacions:
a) Recollida dels elements de contenció i buidatge d’aquests mitjançant elements mecanitzats
d’elevació en els vehicles de recollida, en el casos necessaris.
b) Col·locació dels elements de contenció buits en els seus corresponents emplaçaments senyalitzats.
c) Retirada de les bosses i residus vessats ocasionalment en els operacions de buidatge.
d) Transport i descàrrega dels residus en els equipament habilitats per a això pels serveis municipals.

Article 56

1. Es prohibeix l’abandonament dels residus domiciliaris. Els usuaris estan obligats a lliurar-los als
serveis de recollida dintre l’horari establert en l’article 69è.

2. Els infractors d’allò que disposa el número 1 anterior, estan obligats a retirar els residus
abandonats, havent de deixar net l’espai urbà que s’hagués embrutat, tot això amb independència de
les sancions que corresponguin.

Article 57



Els usuaris estan obligats a utilitzar els elements de contenció per a residus municipals que
determinin l’Ajuntament.
Els elements de contenció seran tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel personal de recollida,
amb cura de no fer-los malbé.

Article 58

1. Els usuaris estan obligats a dipositar llurs residus dintre dels elements de contenció, i es prohibeix
el seu abocament sense bosses i l’abandonament dels mateixos fora de l’horari de recollida.

2. Els residus s’hauran de lliurar mitjançant els corresponents elements de contenció homologats. En
cap cas s’autoritza el lliurament dels residus en paquets, capses, bosses no homologades i similars.

3. Es prohibeix el lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se. Tots els elements
que continguin residus (bosses, etc.) hauran d’estar perfectament lligats o de manera que no es
produeixin vessaments de materials residuals.

4. Resta prohibit dipositar a l’interior del cubell específic per a la recollida selectiva de la matèria
orgànica qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança. L’Ajuntament o
l’empresa adjudicatària es reserven el dret de no recollir l’interior del cubell de la matèria orgànica en
cas d’incompliment.

5. Resta prohibit prendre o malmetre un cubell de matèria orgànica d’un altre veí.

6. Els residus vegetals voluminosos no podran ser inclosos en aquesta recollida. Alternativament,
aquest tipus de residu podrà ser objecte de recollides domiciliàries específiques o bé haurà de ser
portat, per part dels generadors, a la Deixalleria.

7. Resta prohibit dipositar escombraries fora del cubells, havent d’aprofitar la seva capacitat.

8. L’Ajuntament per la seva part exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat de la separació i
farà les amonestacions i sancions, si s’escau, a les persones responsables.

9. Resta prohibit dipositar els materials de rebuig mesclats amb la matèria orgànica o bé fer-ho a
contenidors específics de les àrees d’aportació.

Article 59

1. Resta prohibit dipositar a l’interior del contenidor d’emergència per a la recollida selectiva de la
matèria orgànica qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança.

2. Resta prohibit moure o traslladar els contenidors d’emergència fora del lloc que els serveis tècnics
municipals han previst per a la seva ubicació.

3. Resta prohibit dipositar escombraries fora dels contenidors d’emergència, havent d’aprofitar la
capacitat dels contenidors

4. Els vehicles no podran interferir les operacions de càrrega i descàrrega dels contenidors.



5. Els contenidors hauran d’estar distribuïts en el municipi segons les necessitats de la població.

6. La ubicació dels contenidors serà decidida pels serveis tècnics de l’Ajuntament.

7. L’Ajuntament podrà establir guals o reserves d’espai a les voreres o espais adients de la via pública
per a l’emplaçament dels contenidors

8. Correspondrà a l’Ajuntament o empresa adjudicatària del servei, la neteja dels contenidors
d’emergència, el seu entorn i la reparació o substitució dels que s’hagin fet malbé.

9. Fora dels casos de manifesta urgència, només es podran dipositar deixalles en aquests contenidors
entre les 20 i les 24 hores.

Capítol III
De l’ús d’instal·lacions per a residus municipals.

Article 60

1. Es prohibeix l’evacuació de residus sòlids per la xarxa de sanejament.

Capítol IV
Dels serveis de recollida sectorial de residus.

Article 61

L’Ajuntament podrà establir els serveis de recollida sectorial de residus urbans que tingui per
convenient, tals com:
a) La recollida de mobles, estris domèstics, trastos vells i elements residuals rebutjats pels ciutadans
en activitats de reparació o substitució del seu equipament domèstic amb exclusió de qualsevol tipus
de residus de naturalesa industrial o comercial.
b) La recollida dels animals morts.
c) La recollida dels vehicles fora d’ús.
d) El servei de Deixalleria
e) Qualsevol altre que s’estimi oportú.

L’Alcaldia farà pública la programació d’horaris i mitjans previstos per a la
prestació del servei de què es tracti.

Article 62

1. Els contenidors queden exclusivament reservats a la prestació del corresponent servei de recollida
sectorial de residus. Es prohibeix dipositar en aquests contenidors materials residuals diferents dels
expressament consignats en cada cas.

2. Es prohibeix el triatge dels objectes i residus dipositats en els contenidors especials.



3. Dintre del programa de recollida de residus a què fa referència el número 2 de l’article 69è.,
l’Alcaldia informarà els ciutadans de les condicions i modalitats de prestació dels serveis de recollida
sectorial de residus.

Article 63

1. Els vehicles abandonats tenen categoria de residus municipals, essent competència de
l’Ajuntament la recollida i eliminació dels generals dintre del terme municipal de Sant Joan de les
Abadesses.

2. L’assumpció del caràcter residual comportarà que l’Ajuntament pugui adquirir la propietat sobre els
vehicles objectes d’abandonament, en els casos següents:
a) Quan el vehicle per la seva aparença faci presumir, a judici dels serveis municipals competents, una
situació d’abandonament i es compleixin els terminis i les disposicions legals establertes.
b) Quan el propietari del vehicle fora d’ús el declari residual, la qual cosa comportarà la renúncia a la
seva propietat a favor de l’Ajuntament.

Capítol V
De l’aprofitament i de la recollida selectiva dels materials residuals continguts en els residus
municipals.

Article 64

1. Un cop dipositats els residus al carrer en els contenidors, en espera d’ésser recollits pels serveis
municipals, adquiriran el caràcter de propietat municipal.

2. Als efectes de recollida selectiva, la propietat municipal sobre residus municipals, a què fa
referència el número 1 anterior es fa plena en el moment en què els materials residuals són deixats
dins els contenidors.

3. Ningú no pot dedicar-se a la recollida o aprofitament dels residus municipals sense autorització
prèvia municipal. Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de material i residual dipositat
en els contenidors en espera d’ésser recollit pels serveis municipal, excepte que hom disposi de
llicència expressa atorgada per l’Ajuntament.

4. Als efectes de la recollida porta a porta, la propietat municipal es fa plena en el moment en què els
materials residuals són recollits per personal del servei, prèvia comprovació de que s’ha fet
correctament.

Article 65

Als efectes de la present ordenança es considerarà selectiva la recollida, o el lliurament per separat
d’un o més materials residuals portats a terme pels serveis municipals directament o per tercers
(privats o públics) que prèviament hagin estat autoritzats expressament per l’Ajuntament.

Article 66



L’Ajuntament podrà dur a terme totes aquelles experiències i activitats en matèria de recollida
selectiva que tingui per convenients, introduint per això les modificacions necessàries de residus,
d’acord amb el que s’estableix en el número 3 de l’article 68è.

Article 67

1. L’Ajuntament afavorirà i fomentarà les iniciatives privades o públiques per valorar els residus que
tinguin possibilitats d’assolir resultats positius per a la vila.

2. L’Ajuntament, en exercici de les seves potestats, podrà establir el règim especial d’ajudes
econòmiques, etc., destinades a possibilitar les campanyes de recollida selectiva dels residus.

Capítol VI
Règim i horari de prestació dels serveis de recollida de residus.

Article 68

1. L’Ajuntament establirà la recollida de residus domiciliaris, en totes les seves modalitats, amb la
freqüència que tingui per més adient per als interessos de la vila.

2. L’Alcaldia farà pública la programació d’horaris i de mitjans prevista per a la
prestació dels serveis de recollida.

3. L’Ajuntament podrà introduir en tot moment les modificacions al programa de
serveis de recollida que per motiu d’interès públic, consideri adients.
L’Alcaldia farà públic, amb la suficient antelació, qualsevol canvi en l’horari, la forma o la freqüència
de prestació del servei, llevat de les disposicions dictades en situació d’emergència.

4. L’Ajuntament establirà la freqüència de recollida dels cubells, així com els horaris més adients per a
dur-la a terme. La recollida no serà en qualsevol cas diària.

5. L’Ajuntament podrà introduir, també, modificacions en quan a freqüència i horari del servei de
recollida porta a porta.

Article 69

Quan la prestació del servei de recollida sigui nocturna, i exceptuant el que es desprengui de
l’aplicació d’allò que s’assenyala en el número 2 de l’Article 68è., es prohibeix el lliurament dels
residus abans de l’horari que es fixi per l’Alcaldia.

Títol V
De la recollida, transport i abocament de terres i runes.

Capítol I
Condicions generals i àmbit d’aplicació.



Article 70

D’acord amb el que disposa el número 3 de l’article 1er. el present Títol regularà, en tot el que no està
establert als Títols II i IV de les presents Ordenances, les operacions següents:
a) Lliurament, càrrega, transport, acumulació i abocament dels materials residuals sòlids qualificats
com a terres i runes.
b) La instal·lació a la via pública de contenidors per a obres destinats a la recollida dels materials
residuals.

Article 71

Als efectes de la present Ordenança tindran la qualificació de terres i runes els materials residuals
següents:
a) Les terres, pedres i materials similars, provinents d’excavacions.
b) Els residus resultants de treballs de construcció, demolició, enderroc i en general tots els sobrants
d’obres majors i menors.
c) Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que en circumstàncies especials determini
l’Alcaldia.

Article 72

La intervenció municipal en matèria de terres i runes tindrà per objecte evitar que com a
conseqüència de les activitats expressades es produeixi.
a) El seu abocament incontrolat o realitzat, de forma inadequada.
b) L’abocament en llocs no autoritzats.
c) L’ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic.
d) El deteriorament dels paviments i restants elements estructurals de la vila.
e) L’embrutiment de la via pública i de les altres superfícies de la vila o terme
municipal.

Article 73

L’Ajuntament informarà respecte a que l’abocament de terres i runes es faci en els llocs que convingui
a l’interès públic i de manera tal que es possibiliti la recuperació d’espais.

Capítol II
De la utilització de contenidors per a obres.

Article 74

Als efectes de la present Ordenança es designa amb el nom de contenidors per a obres els recipients
normalitzades especialment dissenyats per a ésser carregats i descarregats sobre els vehicles de
transport especial i destinats a la recollida dels materials residuals que s’especifiquen en l’article 72è.

Article 75



1. La utilització de contenidors per a obres serà sempre preceptiva quan els materials d’extracció o
arreplec excedeixin el volum d’1 metre cúbic, llevat d’obres d’urbanització en la via pública o de
realització de rases i canalitzacions.

2. La col·locació de contenidors per a obres està subjecte a llicència municipal, pel que fa a la seva
ubicació.

3. Els contenidors per a obres en l’interior de les zones d’obres no necessitaran
llicència, però en tot el restant s‘hauran d’ajustar a les disposicions de les presents Ordenances.

4. Les Ordenances Fiscals regularan el pagament del preu públic corresponent a la col·locació dels
contenidors per a obres a la via pública.

Article 76

Els contenidors per a obres només podran ser utilitzats pels titulars de la llicència a què fa referència
l’article anterior.
Ningú que no hagi estat autoritzat pel titular de la llicència pot efectuar cap mena d’abocament en el
contenidor.

Article 77

El titular de la llicència d’obres serà responsable dels danys causats al paviment de la via pública en
instal·lar o retirar els contenidors d’obres, i haurà de comunicar-los immediatament a l’autoritat
municipal, en el cas que s’hagin produït.

Article 78

1. Els contenidors es situaran, si això és possible, a l’interior de la zona tancada
d’obres; i si no, amb llicència prèvia a les voreres de la vies públiques al lloc i la forma que assenyalin
els tècnics municipals.

2. En la seva col·locació hauran de ser observades, en qualsevol cas, les prescripcions que
seguidament es concreten, l’incompliment de les quals serà motiu suficient perquè el contenidor
sigui retirat pels serveis municipals, amb el cost resultant del transport, buidatge i dipòsit a càrrec de
l’infractor.
a) Es situaran preferentment davant l’obra a la qual serveixin, o tant a prop seu con sigui possible.
b) S’hauran de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles,
especialment en els encreuaments, respectant les distàncies establertes pel Codi de Circulació a
efecte d’estacionament.
c) No podran situar-se en els passos de vianants ni tampoc al davant d’aquests, ni als guals, ni a les
reserves d’estacionament i parada, excepte quan aquestes reserves hagin estat sol·licitades per la
mateixa obra, i tampoc en les zones de prohibició d’estacionament.
d) En cap cas no podran ser col·locats totalment o parcial, sobre les tapes d’accés de serveis públics,
ni sobre les boques d’incendis, els clots dels arbres, ni en general sobre cap element urbanístic la
utilització del qual pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència.
e) Tampoc no podran ser situats damunt les voreres l’amplada de les quals, un cop deduït l’espai
ocupat per les tanques, si n’hi ha, no permeti una zona de lliure pas d’1 metre com a mínim, un cop



col·locat el contenidor, ni a les calçades quan l’espai que resti lliure sigui inferior a 2.75 m. en les vies
de doble sentit.
f) Els contenidors de runes hauran de tapar-se a fi i efectes d´evitar que s´hi aboquin altres residus.

3. En tot cas seran col·locats de manera que el seu costat més llarg estigui situat en sentit paral·lel a la
vorera.

4. Quan els contenidors es trobin a la calçada, hauran d’estar situats a 0.20 m. de la vorera, de
manera que no impedeixin que les aigües superficials arribin i circulin pel regueró fins a l’embornal
més proper, havent de ser protegit cada contenidor com a mínim per tres cons de tràfic col·locats a la
via pública en línia obliqua pel costat de la circulació més propera al contenidor.

Article 79

Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit, hauran d’incorporar en el seu exterior
els senyals reflectants o lluminosos suficients per a fer-los identificables.

Article 80

1. Els contenidors per a obres podran ser retirats de la via pública en qualsevol
moment a requeriment dels agents de l’autoritat municipal i en tot cas dins de les 24 hores següents
a l’acabament dels treballs.

2. Sobrepassat el termini de 24 hores que s’assenyala en l’apartat anterior, els
contenidors d’obres seran retirats pels serveis municipals, essent a càrrec del seu titular les despeses
que s’ocasionin per transport ,abocament i custodia.

Capítol III
Del lliurament i abocament de terres i runes.

Article 81

1. El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans es podrà efectuar de les maneres següents:
a) Al servei de recollida de residus domiciliaris, mitjançant un element de contenció homologat, quan
el volum lliurat diàriament no ultrapassi els 20 litres.
b) Directament en els contenidors d’obres, contractats al seu càrrec, col·locats a la via pública,
respectant el que s’assenyala en l’article 86è.
c) En les llocs d’abocament definitiu habilitats a tal efecte, tant si els materials residuals són
provinents d’obres majors com de menors.

2. En tots els lliuraments de terres i runes a què fa referència el número 1 anterior, el promotor de
l’obra serà responsable de l’embrutiment ocasionat en la via pública, estant obligat a deixar net l’espai
urbà afectat.

Article 82

En els casos assenyalats en els apartats b) i c) de l’article anterior serà preceptiu haver obtingut
llicència municipal d’obres.



Article 83

Es prohibeix l’evacuació de tota classe de residus barrejats amb les terres i runes, llevat del que
s’assenyala en l’apartat a) del número 1 de l’article 81è.

Article 84

1. Quant al lliurament i l’abocament de runes i terres, es prohibeix:
a) Dipositar en els contenidors d’obres residus que continguin matèries inflamables, explosives,
nocives i perilloses; els susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de
materials residuals que per qualsevol motiu puguin causar molèsties als veïns o als usuaris de la via
pública.
b) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol material residual similar en els contenidors per a
obres.
c) Abocar-les en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat expressament destinats o
autoritzats per l’Ajuntament per a aquesta finalitat.
d) Abocar-les en terrenys de propietat particular o pública, excepte quan es disposi d’autorització
expressa del titular del domini, la qual haurà d’acreditar-se davant l’autoritat municipal.

2. En els terrenys de propietat particular o pública a què fa referència l’apartat d) anterior, encara que
es disposi d’autorització del titular, es prohibirà l’abocament quan:
a) Es puguin produir alteracions substancial de la topografia del terreny, tret que s’hagi atorgat
llicència prèvia municipal.
b) A conseqüència de les operacions de descàrrega i abocament es puguin produir danys a tercers, al
medi ambient, o veure’s afectada la higiene pública o l’ornat de la vila.

Capítol IV
Del transport de terres i runes.

Article 85

El que disposa en les presents Ordenances s’entén sense perjudici del deure dels transportistes de
donar acompliment a tot allò que estableixi la legislació vigent sobre transports terrestres.

Article 86

1. Els vehicles en què s’efectuï el transport de terres i runes hauran de reunir les condicions adients
per a evitar el vessament del seu contingut sobre la via pública.

2. En la càrrega dels vehicles s’adoptaran les precaucions necessàries per a impedir l’embrutiment de
la via pública.

3. No es permet que els materials transportats ultrapassin les vores superiors dels vehicles. Tampoc
es permet la utilització de suplements addicionals no autoritzats per a augmentar les dimensions i la
capacitat de càrrega dels vehicles i contenidors.

4. Els materials transportats s’hauran de cobrir o protegir de manera que no se’n desprengui pols ni
es produeixin vessaments de materials residuals.



Article 87

1. Els transportistes de terres i runes, en el supòsit que la via pública s’embrutés com a conseqüència
de les operacions de càrrega i transport estan obligats a procedir a la neteja immediata del tram de
via pública.

2. També queden obligats a retirar en qualsevol moment, sempre que siguin requerits per l’autoritat
municipal, les terres i runes abocades en llocs no autoritzats.

3. Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afectada i a la retirada dels materials
abocats a que fan referència els números 1 i 2 anteriors, essent els costos corresponents del servei
prestat imputats als responsables, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent.

4. Pel que fa al número 3 anterior en seran responsables solidaris els empresaris i promotors de les
obres o treballs que hagin originat el transport de les terres i runes.

5. La responsabilitat sobre la última destinació de les terres i runes s’acaba en el moment en què
aquests materials siguin rebuts i descarregats en els equipament autoritzats a per a aquest fi.

Capítol V
Quant a la neteja, de les llicències d’obres.

Article 88

L’atorgament de la llicència d’obres referent a la producció de terres, runes i deixalles comportarà
l’autorització corresponent per a transportar-les, d’acord amb les condicions establertes en els articles
85, 86 i 87 de les presents Ordenances.

Capítol VI
Horari

Article 89

1. El lliurament de terres i runes als serveis de recollida domiciliària a què fa referència el número 1
de l’article 81è es farà dintre l’horari establert per a aquest servei.

2. La deposició de terres i runes en els contenidors d’obres es farà dintre un horari que no causi
molèsties al veïnat.

3. Des del migdia del dissabte fins a les 7 hores del dilluns següent es prohibeix la permanència al
carrer dels contenidors per a obres.

TÍTOL VI
De la recollida i transport dels residus industrials i especials.

Capítol 1
Condicions generals i àmbit d’aplicació.

Article 90



1. D’acord amb allò que disposa el número 4 de l’article 1er d’aquestes Ordenances, el present títol
regularà les condicions en què es duran a terme, dintre del Municipi de Sant Joan de les Abadesses, la
recollida i el transport dels residus industrials i especials, siguin aquestes operacions efectuades pels
serveis municipals o realitzades pels particulars, sense perjudici d’allò que disposa la Llei 6 de 1983,
de 7 d’abril de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i les altres
disposicions concordants.

2. Per a l’aplicació de les Ordenances s’entendrà per recollida i transport el conjunt d’operacions
següents:
a) El lliurament de residus a la via pública.
b) La càrrega dels residus sobre el vehicle de transport, efectuada a l’interior de
l’establiment lliurador o a la via pública. La càrrega s’entendrà igualment tant si es fa mitjançant el
buidatge de l’element contenidor dels residus en el camió com si es procedeix a la seva càrrega
directa.
c) El transport dels residus pròpiament dit fins al punt de destinació autoritzat.
d) Si aquest és el cas, les operacions corresponents al trasvassament dels residus.

3. Tindran la qualificació de residus industrials els que s’assenyalen en els números 1, 2 i 7 de l’article
48è d’aquestes Ordenances.

4. També tindran la qualificació de residus industrials els residus urbans quan ateses les condicions de
llur presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d’humitat i d’altres, es consideri
que a judici dels serveis municipals no poden ésser objecte de la recollida de residus urbans.

5. Tindran la qualificació de residus especials els que s’assenyalen en els números 3, 4, 5 i 6 de l’article
48è d’aquestes Ordenances, i tots els materials residuals que per indicació dels serveis municipals
determini l’Alcaldia.

Article 91

1. Tindran la qualificació de residus perillosos tots els materials residuals, industrials i especials que
continguin algun dels contaminants prioritaris assenyalats a l’annex número 2 de les presents
ordenances, en una quantitat o concentració que puguin comportar risc per a l’home, la fauna o la
flora.

2. També s’assignarà la qualificació de residus perillosos a tots els que siguin tòxics, verinosos,
inflamables, explosius, corrosius, cancerígens o qualsevulla altra característica que comporti perill per
a l’home o per al medi.

3. No són objecte de les presents Ordenances els residus radioactius.

Article 92

1. A la via pública el lliurament i el transport de residus industrials i especials es farà sempre
mitjançant elements de contenció o de transport perfectament tancats de manera que no es
produeixin vessaments ni dispersions dels materials o de pols a l’exterior.



Si se’n produeixen, els responsables tenen l’obligació de neteja l’espai ciutadà que n’hagi vist afectat,
sense perjudici de la imposició de la corresponent sanció ni de les responsabilitats civils o penals que
se’n derivin.

2. En el cas de presumpta responsabilitat criminal, l’Ajuntament formularà d’ofici la corresponent
denúncia davant l’Autoritat u Organisme corresponent.

Article 93

1. La càrrega dels residus industrials i especials en el vehicle per al seu transport es farà a l’interior de
l’establiment lliurador. Només en els casos de manifesta impossibilitat podrà efectuar-se a la via
pública.

2. Tractant-se de residus perillosos, la càrrega a la via pública exigirà autorització prèvia municipal.

3. No es permet la permanència de residus industrials i especials a la via pública per un període de
temps superior a 1 hora. Els lliuradors estan obligats a la seva custòdia fins al moment en què es faci
la recollida.

4. Un cop buidats, els elements de contenció dels residus industrials i especials
s’hauran de retira immediatament de la via pública.

Article 94

1. Els productors, posseïdors i tercers autoritzats que produeixin, manipulin o transportin residus
industrials i especial estan obligats a facilitar a l’Ajuntament tota la informació que se’ls demani sobre
l’origen, naturalesa, composició,
característiques, quantitat, forma d’evacuació, sistema de pretractament definitiu i destinació final
dels seus residus.

2. Les persones a les quals obliga el número 1 anterior estan igualment obligades en qualsevol
moment a facilitar a l’Ajuntament les actuacions d’inspecció, vigilància i control que aquest tingui per
convenient de realitzar.

Article 95

1. Assoliran el caràcter de propietat municipal els residus industrials i especials que hagin estat lliurats
i recollits pels serveis municipals corresponents.

2. Als efectes de responsabilitat civil o penal, els residus industrials i especials recollits i transportats
per tercers no tindran en cap cas caràcter de propietat municipal.

TÍTOL VII
INFRACCIONS I SANCIONS

Article 96

L’incompliment dels preceptes d’aquesta Ordenança seran sancionats amb multa dins les quanties
establertes a l’annex de sancions que s’adjunta a la present ordenança.



Les sancions fixades són per acte denunciat i dia, per tant la quantia fixada s’aplicarà multiplicada pels
dies que duri la infracció objecte del corresponent expedient sancionador.

Si en qualsevol moment anterior a la resolució del procediment sancionador es reconeix la
responsabilitat i s´efectua el pagament voluntari de la sanció, l´import de la sanció a pagar es redueix
en un 50% del seu import, d´acord amb l´article 85 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta reducció de l´import de la sanció té la seva efectivitat condicionada al desestiment o la
renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, d´acord amb l´art. 85.3 de
la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 97

Els procediments sancionadors es desenvoluparan de conformitat amb el què disposa la Llei 30/1992,
de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, reformada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; el Reial Decret 1398/93, de 4 d’agost pel que
s’aprova el Reglament de Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora; el Decret 278/93,
de 9 de novembre i altres normes concordants previstes s l’ordenament jurídic.

Article 98

Quan la infracció tingui relació amb la recollida i transport dels residus industrials i especials
enumerats a l’annex II es denunciaran els fets davant de la Junta de Residus de la Generalitat de
Catalunya, per tal que aquests inicien el corresponent expedient sancionador.

Article 99

Aquesta ordenança pretén dotar-se d’un contingut no només reglamentari i sancionador sinó també,
i sobretot, dissuasori i preventiu. Conscients de que la causa primera de les actituds incíviques i
insolidàries es troba en les mancances socio-educatives de les persones implicades, llavors, i sense
perjudici del que s’estableix al títol anterior, les sancions econòmiques podran tenir com a mesura
alternativa/commutadora la realització de treballs de reparació o de prestacions socials en pro de la
comunitat, quan els autors es trobin en edat laboral, i la participació en activitats formatives i de
reeducació en el valors cívics, quan els implicats siguin menors de setze anys.
En la realització de les activitats alternatives a la sanció econòmica (treballs de reparació/prestacions
socials i activitats formatives/reeducadores) estaran implicats els serveis, organismes i entitats
municipals a través dels quals es desenvolupin les mateixes.

Correspondrà a l’ajuntament la proposta i programació de les activitats alternatives, que es fixarà en
funció de les necessitats del moment i la gravetat de la infracció. Així com el seu seguiment i
l'avaluació final dels resultats assolits per I'infractor.

Si l'infractor no realitzés positivament les activitats alternatives/commutadores establertes, recaurà
sobre ell la sanció econòmica imposada inicialment, amb caràcter íntegre.

L'òrgan competent en la resolució determinarà, amb caràcter general, la mesura o mesures
alternatives, corresponent ais serveis, organismes i entitats implicats, la programació de les activitats
especifiques en que es concretaran.



Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, haurà d'ajustar-se als
següents principis:

a) Ser acceptada voluntària i formalment per l'infractor.
b) Ser adequada a les característiques i actituds de l'infractor.
c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa.
d) Estar dirigida a la reparació dels danys, de danys similars o a adquirir la consciència dels danys

causats.
e) Facilitar a l'infractor la comprensió de que l'activitat realitzada és útil i necessària per a la

comunitat o per a ell mateix
f) Procurar que el temps transcorregut des de la comissió de la infracció i l'aplicació de la mesura

correctora ha de ser el més curt possible.
g) Concretar l'abast de l'activitat en un calendari, número d'hores o extensió.

Disposició Addicional primera

Els conceptes emprats en la present Ordenança i no definit de forma expressa en la mateixa, s’hauran
d’entendre en els termes de les definicions contingudes en els texts de la Llei 6/1993, de 15 de Juliol,
de Residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny.

Disposició derogatòria.

Amb la promulgació de la present Ordenança queda derogada qualsevol altra que contravingui les
disposicions contingudes en la mateixa.

ANNEX DE SANCIONS
TÍTOL II. De la neteja de la via pública

Infracció Sanció/dia
- Llençar o abandonar residus en general (art.10.1)....................... 30€
- Abandonar residus voluminosos o petits en grans
quantitats (art.10.2)....................................................................... 60€

- Llençar cigars o cigarretes enceses (art.10.3).............................. 30€
- Llençar desperdicis des dels vehicles (art.10.4)........................... 30€
- Incompliment d’obligació de netejar voreres (art.12.1)................. 60€
- Incompliment de neteja de via pública quan no hi ha
voreres (art.12.2)........................................................................... 30€

- Vulneració de la prohibició temporal d’aparcament
en cas de neteges especials de la vorera (art.13)......................... 30€

- Embrutiment de la via pública per activitat no
autoritzada (art.15)........................................................................ 30€

- Manca d’elements de protecció d’embrutiment de la
via pública per realització d’obres (art.16.1).................................. 30€

- Embrutiment de la zona de la via pública immediata
a les obres de rases; canalitzacions i connexions (art.16.2)......... 30€

- Manca d’elements de protecció d’embrutiment de la
via pública per realització d’obres (art.16.3).................................. 30€



- Abandonament de residus a la via pública (clots,
voreres, etc.) fora dels elements de contenció (art.18.1).............. 60€

- Manca de neteja després de treballs de càrrega i
descàrrega, obres, etc. Que hagin embrutat la via
pública. (art.19.1).......................................................................... 60€

- Transportar formigó sense tancar la boca de
descàrrega. (art.20.1).................................................................... 60€

- Netejar formigoneres a la via pública (art.20.2)............................ 90€
- Incompliment de l’obligació de netejar els
establiments comercials sense embrutar la via pública
i d’acord amb l’horari establert. (art.22)........................................ 60€

- Incompliment de l’obligació de netejar els espais
ocupats per vehicles a la via pública per les indústries
que els utilitzin al seu servei (olis, greixos,..) (art.23.1)................ 60€

- Incompliment de l’obligació de netejar els espais
ocupats per camions a la via pública per les indústries
que els utilitzin al seu servei (olis, greixos,...). (art.23.2)............... 90€

- Abocament de residus de qualsevol classe a la via pública
(calçada, vorera, clots, et.) sense autorització. (art.24.1.a)........... 60€

- Abocament d’aigua bruta a la via pública. (art.24.1.b).................. 60€
- Abocament de productes industrials a la via pública. (art.24.1.c). 90€
- Abocament d’animals morts a la via pública. (art.24.1.d)............. 60€
- Neteja d’animals a la via pública. (art.24.1.e)............................... 60€
- Rentar i reparar vehicles i màquines a la via pública. (art.24.1.f). 30€
- Abandonament de mobles i estris a la via pública
excepte els dies establerts per la recollida. (art.25.1)................... 30€

- Tenir roba estesa a les terrasses, obertura de les
cases, baranes, visibles des de la via pública.(art.26.2)............... 60€

- Obligació de mantenir els terrenys en condicions de
seguretat, salubritat i decòrum. (art.28.1)..................................... 90€

- Permetre que els gossos facin les deposicions a la via
pública. (art.31.1).......................................................................... 30€

- Permetre les deposicions dels gossos a les zones
públiques destinades al joc dels infants. (art.31.2)....................... 60€

- Incompliment de l’obligació de recollir les
deposicions dels gossos a les zones públiques pel seu
conductor. (art.31.3)...................................................................... 30€

- Incompliment de l’obligació de netejar la neu de les
voreres per les persones esmentades a l’article 12. (art.33.2)..... 30€

- Tenir vehicles aparcats malament a la via pública
mentre duren les operacions de neteja i recollida de
neu. (art.34)................................................................................... 30€

- Llençar la neu acumulada als cossos sortints de
l’edifici del carrer. (art.35).............................................................. 30€

TÍTOL III. De la neteja de la vila quant a l’ús
comú especials i privatiu, els actes públics i la publicitat al carrer.



Infracció Sanció
- Incompliment de l’obligació de mantenir nets els
establiments (bars, quioscos, etc). (art.37.2)................................ 60€

- Embrutiment de la vila per realització d’actes
públics. (art. 38.2)......................................................................... 90€

- Fer pintades a la via pública i façanes d’edificis. (art.40)............. 90€

TÍTOL IV. De la recollida de residus sòlids
urbans

Infracció Sanció
- Lliurar residus no autoritzats i dipòsit de residus fora
dels contenidors homologats. (art.52).......................................... 90€

- Lliurar residus al servei de recollida domiciliària
expressament prohibits (detritus sanitaris, animals
morts, mobles i objectes susceptibles de recollida
selectiva). (art.54)......................................................................... 60€

- Abandonar residus domiciliaris fora dels horaris de
recollida. (art.56.1)........................................................................ 60€

- Utilitzar contenidors diferents dels determinats per
l’Ajuntament. (art.57)..................................................................... 60€

- Dipositar residus fora del contenidor o sense bossa. (art.58)....... 30€
- Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament. (art.60)........ 60€
- Dipositar als conductors de residus especials altres
materials dels específicament assenyalats. (art.62)..................... 60€

- Triar o separar materials dipositats als contenidors
sense llicència. (art.64.3).............................................................. 30€

- Lliurar residus abans de les 20 hores i després de
passar el servei de recollida. (art.69)............................................ 60€

TÍTOL V. De la recollida, transport i abocament de runes.

Infracció Sanció
- Utilitzar els contenidors per a obres sense llicència
municipal. (art. 75.2)..................................................................... 30€

- Utilitzar els contenidors per a obres no essent el
titular de la llicència municipal. (art. 76)....................................... 60€

- Regles de col·locació dels contenidors (a la vorera). (art.78.2)... 60€
- Regles de col·locació dels contenidors (a la calçada). (art.78.4). 30€
- Manca de senyals reflectants als contenidors que
romanguin al carrer durant la nit. (art. 79).................................... 30€

- No retirar els contenidors a requeriment dels Agents
de l’Autoritat Municipal. (art. 80)................................................... 60€

- Evacuar el contenidor d’obres de tota classe de



residus barrejats amb terres i runes. (art. 83)............................... 90€
- Abocar els contenidors d’obres, residus inflamables,
explosius, i nocius. (art. 84.1.a).................................................... 90€

- Abocar els contenidors d’obres, mobles, estris i
trastos vells. (art. 84.1.b).............................................................. 90€

- Abocar terres i runes a terrenys de domini públic no
autoritzats i expressament per l’Ajuntament. (art 84.1.c)............. 90€

- Abocar terres i runes a terrenys de propietat
particular, pública o privada, sense permís del titular. (art.84.1.d) 90€

- Abocar terres i runes als terrenys descrits de l’article
84 amb permís del titular, però modificant la topografia
del terreny o si es produeixen danys a tercers
o al medi ambient. (art. 84.2)........................................................ 90€

- Transportar terres o runes produint vessaments a la
via pública. (art. 86.1)................................................................... 90€

- Manca d’adopció de precaucions per evitar
vessaments de terres o runes al seu transport. (art.86.2)............ 90€

- Transportar terres o runes, sobresurtin aquestes la
vora de la caixa o utilitzant suplements no autoritzats. (art.86.3). 30€

- Transportar terres o runes sense cobrir o protegir. (art.86.4)...... 30€
- Lliurar terres o runes al servei de recollida
domiciliària fora de l’horari establert pel servei. (art. 89.1)........... 30€

- Dipositar terres o runes a un horari que molesti als
veïns. (art. 89.2)............................................................................ 30€

- Permanència dels contenidors de terres i runes al
carrer entre el migdia del dissabte i les 7 hores del
dilluns. (art. 89.3).......................................................................... 60€

TÍTOL VI. De la recollida i transport dels residus
industrials i especials

Infracció Sanció
- Lliurar i transportar residus industrials i especials en
elements de contenció que no estiguin perfectament
tancats i puguin produir vessaments o dispersions. (art. 92.1)..... 60€

- Carregar residus industrials i especials fora de
l’establiment del lliurador. (art. 93.1)............................................. 60€

- Carregar residus industrials i especials a la via
pública sense llicència. (art. 93.2)................................................. 90€

- Permanència de residus industrials i especials de la
via pública una vegada descarregats. (art.93.3)........................... 60€

- No retirar els contenidors dels residus industrials i
especials de la via pública una vegada descarregats. (art. 93.4).. 60€

- No facilitar per part de productors posseïdors i
transportistes informació que se’ls demani sobre
residus industrials i especials que produeixin o
transportin. (art. 94.1)................................................................. 90€



-  No facilitar la funció inspectora municipal per les
persones anteriors en relació als residus esmentats. (art. 94.2). 60€

ANNEX I. RESIDUS QUE CAL QUE ES SEPARIN I NO ES SEPARIN PER A
LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA MATÈRIA ORGÀNICA.

Residus que cal que se separin
- Restes de fruita i verdura
- Restes de carn i peix
- Ossos
- Marró de cafè
- Restes d’infusions
- Serradures
- Closques de fruits secs i del jardí
- Restes de plantes i del jardí
- Taps de suro
- Paper de cuina brut
Residus que no cal que se separin

- Llaunes, xapes i metalls
- Plàstics
- Tetrabrikcs
- Paper d’alumini
- Bolquers i compreses
- Pols d’escombrar
- Cendra i burilles de cigarreta
- Articles de pell
- Restes de ceràmica
- Restes de bricolatge

ANNEX II. LLISTA DE SUBSTÀNCIES I MATERIALS TÒXICS I
PERILLOSOS.

1. Arsènic; Compostos d’arsènic.
2. Mercuri; compostos de mercuri.
3. Cadmi; compostos de cadmi.
4. Tali; compostos de tali.
5. Beril·li; compostos de Beril·li.
6. Crom hexavalent; compostos de crom hexavalent.
7. Plom; compostos de plom.
8. Antimoni; compostos d’antimoni.
9. Fenols; compostos de fenols.
10. Cianur, orgànics i inorgànics.
11. Isocians.
12. Compostos orgànics halogenats exclosos els materials polimèrics inart substàncies connexes.
13. Dissolvents clorats.
14. Dissolvents orgànics.



15. Biòsides i substàncies fito-farmacèutiques.
16. Materials quitranosos procedents de refinació i residus quitranosos procedents de destil·lació.
17. Compostos farmacèutics.
18. Peròxids, clorats, perelorants i àcids.
19. Èters.
20. Compostos procedents de laboratoris químics, bé siguin no identificables, bé siguin de nova
síntesi, els efectes dels quals sobre el medi ambient no siguin coneguts.
21. Amiant (Pols i fibres).
22. Seleni; compostos de seleni.
23. Telur; compostos de telur.
24. Compostos aromàtics policiclics (amb efectes cancerígens).
25. Carbonils metàl·lics.
26. Compostos de coure que siguin solubles.
27. Substàncies àcides o alcalines utilitzades en processos de tractament superficial i acabats de
metalls.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 30 de setembre de 2020, regirà a partir de l’1 de gener de 2021 i es mantindrà vigent fins la seva
modificació o derogació expressa.


