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ANNEX II. QUADRE D’INFRACCIONS
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PREÀMBUL
OBJECTIUS GENERALS I MARC LEGAL VIGENT
L’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls s’ha proposat, entre d’altres objectius, incrementar la qualitat ambiental de las vies
públiques i desenvolupar, una gestió dels residus basada en criteris de minimització i valorització.
Per això, en l’àmbit de la neteja urbana aquesta ordenança té com a objectiu bàsic regular totes aquelles accions i
activitats de manera que la ciutadania d’Olesa de Bonesvalls pugui gaudir d’un poble net.
En relació amb la gestió dels residus, aquesta Ordenança constitueix un instrument que ens facilitarà:
 Potenciar la reducció, reutilització i recuperació dels residus amb la finalitat d’evitar la seva disposició en un
abocador o en una incineradora.
 Promoure la recollida segregada i selectiva de les diferents fraccions residuals domiciliàries.
 Augmentar el reciclatge de materials.
 Aplicar en l’àmbit de les competències municipals el principi de responsabilitat dels propietaris d’establiments i
dels seus distribuïdors a fer-se càrrec dels residus que s’esdevenen dels seus productes.
 Preservar el medi natural, la neteja de la via pública i, per consegüent, la qualitat de vida de les persones.
Per assolir aquests reptes l’Ajuntament dotarà dels recursos necessaris el municipi.
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Aquesta Ordenança incorpora en el seu articulat els objectius que, sobre la gestió dels residus, disposen les directives
comunitàries i l’ordenament legal de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte de l’Ordenança
Aquesta Ordenança té per objecte la regulació, dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament d’Olesa
de Bonesvalls, i dins de les situacions i activitats següents:
1. La neteja viària i dels espais d’ús públic, en relació amb l’ús general de la població, en la utilització amb
motiu d’actes públics i com a conseqüència de les obres que es desenvolupin i puguin tenir incidència en
aquests espais.
2. La gestió dels residus municipals: els residus municipals domiciliaris, els residus municipals comercials
i el servei de la deixalleria.
3. La gestió controlada dels enderrocs i altres residus de la construcció, les obres d’enderrocament,
construcció i excavació.
4. Els residus industrials.

Article 3. Compliment de l’Ordenança per part de la ciutadania
1. Tothom està obligat al compliment d’aquesta Ordenança i de les disposicions complementàries que,
en matèria de neteja pública i de gestió dels residus, pugui dictar en qualsevol moment l’Ajuntament, en
l’exercici de les seves facultats.
2. L’Ajuntament exigirà el compliment d’aquesta Ordenança i obligarà els infractors o infractores a la
restauració dels béns danyats, sense perjudici de les sancions que corresponguin.
3. Les normes d’aquesta Ordenança s’aplicaran per analogia en els supòsits que tot i no estar previstos
expressament, per la seva naturalesa estiguin en el seu àmbit d’aplicació.
Article 4. Drets i obligacions de l’Ajuntament
1. L’Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis, en tots els supòsits previstos en la present Ordenança,
mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en cada moment consideri convenient per
als interessos del municipi.
2. L’Ajuntament, d’acord amb el que disposa la legislació, ha d’assegurar que la recollida, el transport i el
tractament de tots els residus que es generen o s’originen al terme municipal d’Olesa de Bonesvalls
s’efectuen en condicions adequades.
3. L’Ajuntament ha d’informar periòdicament la ciutadania sobre el funcionament dels serveis municipals
de recollida de residus i sobre la destinació dels diferents tipus de residus i dels diferents materials.
4. L’Ajuntament té l’obligació de promoure i fomentar mitjançant campanyes de comunicació la
minimització i recuperació dels residus, així com l’obligatorietat de crear els mecanismes de control
necessaris per al correcte funcionament del sistema.
Article 5. Subsidiarietat dels treballs de neteja i de gestió dels residus municipals
L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i de gestió dels residus que segons
l’Ordenança corresponen als habitants, després del requeriment previ als propietaris o usuaris, i els
imputarà el cost dels serveis prestats sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin
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Article 2. Foment de les conductes cíviques en matèria de residus i drets de la ciutadania
1. Tots els habitants han de participar en la conservació i manteniment de la ciutat, fer un ús racional
dels productes de consum, contribuir a la minimització de la producció de residus i a la preservació del
medi ambient en general.
2. Així mateix, tenen el dret de denunciar les infraccions de què en tinguin coneixement en matèria de
neteja pública i de gestió dels residus. L’Ajuntament està obligat a atendre les reclamacions, les
denúncies i els suggeriments ciutadans, exercint les accions que corresponguin en cada cas.
3. L’Ajuntament afavorirà les actuacions que en matèria de neteja pública i de gestió dels residus
desenvolupin els particulars per iniciativa pròpia i que s’orientin a millorar la qualitat de vida a Olesa de
Bonesvalls i del medi ambient en general. De forma específica, cal col·laborar-hi activament amb la
finalitat de prevenir i reduir l’impacte que sobre el medi causa la incorrecta gestió dels residus.
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en cada cas.
Article 6. Establiment de taxes i preus públics
L’Ajuntament podrà establir les taxes o els preus públics que corresponguin en relació amb aquells
serveis que es prestin d’acord amb la present Ordenança.
Aquestes taxes i preus públics estaran degudament publicats en l’Ordenança fiscal.
Article 7. Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordenança és d’estricte compliment en tot el terme municipal d’Olesa de Bonesvalls.
TÍTOL II. LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
Article 8. La neteja viària
La neteja viària comprèn la neteja i l’escombrada dels espais assenyalats en l’article següent, el buidatge
de les papereres i la recollida i transport dels residus procedents d’aquesta neteja.

Article 10. Obligacions dels particulars
1. Són de caràcter privat i, per tant, de responsabilitat particular, la seva neteja i conservació, les
urbanitzacions privades, els passatges, patis interiors, solars i terrenys de titularitat privada o d’altres
administracions o entitats públiques, galeries comercials, zones verdes privades i espais similars, sigui
quin sigui el seu títol dominical o de possessió, o el règim de propietat o possessió amb què es tinguin.
Els àmbits de caràcter privat són de responsabilitat particular, i ha de quedar garantida en tot moment la
seva seguretat, salubritat i ornament públic.
2. És obligació dels particulars la neteja dels terrenys que, tot i sent propietat municipal, restin subjectes
a un ús comú especial o a un ús privatiu per particulars o altres administracions públiques o entitats
públiques o privades, amb les oportunes llicències i concessions prèvies.
3. És obligació dels usuaris que tinguin un dret d’ús comú especial o privat sobre la via publica la neteja
d’aquesta. Els organitzadors d’actes públics al carrer també resten subjectes a aquesta obligació, sens
perjudici de la obligació d’informar a l’Ajuntament del lloc, el recorregut i l’horari de celebració de l’acte i
qualsevol altre aspecte que afecti o pugui afectar a la neteja de la via pública.
4. En cas d’incompliment de les obligacions esmentades, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució
subsidiària en els termes previstos a l’article 102 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú, o norma que la substitueixi, sense perjudici d’exercir la potestat sancionadora que li
reconeix aquesta Ordenança.
Article 11. Accions no permeses en els espais d’ús públic
1. Queda prohibit llençar en els espais d’ús públic tota mena de productes, ja sigui en estat sòlid, líquid o
gasós. Els residus sòlids de petit format, com ara papers, bosses i similars, hauran de dipositar-se en les
papereres instal·lades amb aquesta finalitat.
2. No és permès rentar-hi vehicles i maquinària, així com canviar olis i altres líquids; igualment, resta
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Article 9. Àmbit material de la neteja viària i responsabilitat de l’Ajuntament
1. Correspondrà a l’Ajuntament la neteja de la via pública en general. Als efectes d’aquesta Ordenança
són d’ús públic les avingudes, els passeigs, els carrers, les voreres, els embornals, els escocells, els jardins
i zones verdes, les zones de terra susceptibles d’utilització com a zones d’esbarjo, i altres béns d’ús públic
municipal destinats directament a l’ús comú general de la ciutadania.
2. La neteja dels béns, elements estructurals i espais situats a la via pública, adscrits a un servei públic,
serà efectuada per l’empresa o l’organisme que el gestioni.
3. L’Ajuntament ha de garantir la ubicació de papereres i altre mobiliari urbà adreçat a facilitar la
participació de la ciutadania en la neteja viària i n’ha de garantir el buidatge de manera diligent i
periòdica.
4. L’Ajuntament ha de garantir la freqüència convenient per a l’adequada prestació del servei.
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prohibida la seva reparació, llevat d’actuacions puntuals d’emergència.
3. No és permès embrutar les zones de gespa utilitzades per les persones i zones de joc infantil
4. No és permès miccionar o realitzar altres necessitats fisiològiques que puguin embrutar els espais d’ús
públic.
Article 12. Neteja i manteniment dels elements exteriors dels immobles
1. Els propietaris i propietàries dels immobles estan obligats a conservar correctament els seus elements
exteriors, fent la neteja i el manteniment de les façanes, entrades i en general totes les parts visibles des
de la via pública.
2. La neteja d’aparadors i elements exteriors d’establiments comercials i edificis efectuada per particulars
es farà sempre tenint cura de no embrutar la via pública. De l’incompliment d’aquest article en serà
responsable el titular de l’activitat.
3. Queda absolutament prohibida la realització de pintades, grafits o altres expressions gràfiques
efectuades amb pintures, esprais o qualsevol altre producte, sobre les façanes, parets, monuments,
mobiliari urbà o qualsevol altra superfície que deteriori l’estat de netedat i estètica de la imatge del
municipi.

Article 14. Accions que han d’ emprendre els titulars responsables
1. Els titulars d’establiments - fixos o no- com ara bars, restaurants, cafès, quioscos, llocs de venda i
similars estan obligats a mantenir en condicions adequades de neteja tant les instal·lacions com l’espai
urbà sotmès a la seva influència. L’Ajuntament els podrà exigir la col·locació d’elements contenidors
homologats per a les deixalles produïdes pel consum en els seus establiments, el manteniment i la neteja
dels quals els correspondrà.
2. Els titulars de les parades de venda a la via pública hauran de deixar l’espai que ha ocupat la seva
parada en perfecte estat de netedat tant el seu emplaçament com els espais adjacents en el moment en
què finalitzi la seva activitat, i en qualsevol cas s’ocuparan que en tot moment l’esmentada zona
estigui en bones condicions.
3. Estan obligats a netejar els espais ocupats habitualment per vehicles de tracció mecànica els
responsables dels establiments i les indústries que els utilitzen per al seu servei. La responsabilitat de la
neteja, en cas d’accident fortuït amb vessament d’oli, greixos o substància similar serà del propietari o
propietària del vehicle.
Article 15 . Responsabilitat per l’ús comú especial o privat
La brutícia produïda a la via pública com a conseqüència de l’ús comú especial o privat, serà
responsabilitat dels titulars d’aquest ús; els organitzadors d’actes públics al carrer seran responsables de
la brutícia derivada de la celebració d’aquest acte a la via pública.
A l’efecte de la neteja del municipi, els organitzadors estan obligats a informar l’Ajuntament del lloc, el
recorregut i l’horari de la celebració de l’acte públic i de qualsevol altre aspecte que afecti la neteja
pública.
Article 16. Col·locació de cartells i pancartes a la via pública
1. Queda prohibida la col·locació o enganxada d’adhesius i qualsevol activitat publicitària en els llocs no
autoritzats expressament per l’Ajuntament.
2. L’autorització per efectuar qualsevol tipus de publicitat porta implícita la de netejar els espais o les
instal·lacions de la via pública o altres béns que haguessin de ser utilitzats com a suport, i de retirar,
finalitzat el termini fixat a l’autorització, els elements publicitaris i els seus corresponents accessoris.
3. Queda prohibit arrencar i llençar a la via pública cartells, anuncis i pancartes. La seva retirada
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Article 13. Responsabilitat dels titulars d’obres i activitats
Els titulars de les obres i de les activitats que puguin ocasionar brutícia a la via pública, sigui quin sigui el
lloc en què es realitzin i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin
procedents, procediran amb la cura suficient i els mitjans necessaris per tal d’evitar el deteriorament de
la via pública, i quedaran obligats a la seva restitució i a la retirada de materials residuals.
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l’efectuaran les empreses o particulars anunciants, sense que en cap cas puguin restar abandonats a la
via pública.
4. Els responsables de contravenir la present norma seran les persones jurídiques, empreses o entitats
anunciants.
Article 17. Les pintades a la via pública
1. Es prohibeix tota mena de pintades a la via pública, tant si són fetes en els elements estructurals,
calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre murs i parets exteriors del municipi.
2. Seran excepcions pel que fa a allò que disposa l’apartat 1 anterior, les pintures murals de caràcter
artístic, per a les quals serà necessària l’autorització prèvia del seu propietari i de l’Ajuntament.
Els responsables que incompleixin l’apartat 1 d’aquest article podran ser obligats a netejar i restaurar les
parts afectades, independentment de la sanció corresponent.
TÍTOL III. LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS
CAPÍTOL I. El servei municipal de gestió dels residus

Article 21. Definició dels residus municipals
Els residus municipals són, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
text refós de la llei reguladora dels residus, els residus generats als domicilis particulars, els comerços, les
oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus
especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs
o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de
vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles i els
estris abandonats; els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i de
reparació domiciliària; els residus especials d’origen domèstic o comercial admissibles a les deixalleries.
Article 22 . Classificació dels residus municipals
Als efectes d'aquesta Ordenança es consideren tres grups de residus municipals:
a) Residus municipals ordinaris.
Són els produïts per l'activitat domèstica particular, els residus de comerços, oficines, serveis i altres
generadors singulars, assimilables als municipals, així com els procedents de la neteja viària i dels
espais verds.
b) Residus voluminosos.
Són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida per causa de la seva
envergadura, com ara grans electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes, etc.
c)

Residus municipals especials.
Són els que tenen el mateix origen que els residus ordinaris, però que a causa de la seva composició
han de ser gestionats de manera diferenciada perquè poden comprometre el tractament biològic o
la recuperació d'altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per a la salut de les
persones, com ara pintures, llums fluorescents, piles usades, frigorífics, olis usats, bateries de cotxe,
runa, enderrocs i residus de la construcció que continguin fibrociment, i qualsevol altre residu
qualificat en el Catàleg de Residus de Catalunya.

Codi Validació: 6Z3AMNWE4NKJ6LZLTSFT5X7HZ | Verificació: http://olesadebonesvalls.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 15

Article 20. Objecte i àmbit
1. El present capítol té per objecte regular les condicions de prestació de l’actual servei de recollida de
residus municipals per part de l’Ajuntament i les d’utilització d’aquest servei per part dels usuaris.
2. Tenen la condició d’usuaris del servei municipal de recollida de residus totes aquelles persones,
físiques o jurídiques, que facin ús d’aquest.
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Article 23. Residus exclosos
1. Resten exclosos del servei de gestió de residus municipals tots els altres residus que no tinguin la
consideració de residus municipals. De forma específica en resten exclosos els residus industrials,
definits en aquesta Ordenança, i els residus especials del sector terciari que per les seves característiques
tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic.
Tenen la condició de residus especials els residus qualificats com a perillosos per la normativa bàsica de
l’Estat i la normativa comunitària, d’acord amb la el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
2. Els rebuigs, les cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions de
tractament de residus.
3. Les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció central dels edificis.
4. Els residus sanitaris d'hospitals, clíniques, centres assistencials, laboratoris i altres establiments
similars, inclosos en els Grups III i IV del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus
sanitaris.
6. Les deixalles i els fems produïts en escorxadors, granges, laboratoris i altres establiments similars,
públics o privats.
7. Els productes procedents del decomís.
8. Qualsevol material residual que, en funció del seu contingut o presentació, es pugui qualificar de tòxic
o perillós.
9. Qualsevol altre material residual assimilable als assenyalats en els punts anteriors i, en tot cas, els que
en circumstàncies especials determini l'Alcalde o qui, per delegació, exerceixi la competència
corresponent.

Article 25. La gestió dels residus municipals
1. La gestió dels residus municipals inclou la selecció en origen per part de la població de les diferents
fraccions dels residus de les quals es fa recollida selectiva, el dipòsit d’aquestes fraccions i del rebuig en
els indrets i en els moments que l’Ajuntament assenyali, les obligacions especials per a determinats
col·lectius que generen residus que requereixen una recollida i/o un tractament específic i els serveis
municipals de recollida selectiva, tot incloent-hi la fracció no reciclable o rebuig..
2. També inclou el transport i la valorització de les diferents fraccions dels residus recollits de forma
selectiva i la disposició del rebuig per part del servei municipal de gestió dels residus municipals, d’acord
amb el que estableixen la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei 15/2003, de 13 de
juny, i la resta de normativa sobre gestió de residus.
Article 26. El servei municipal de gestió dels residus municipals
El servei de gestió dels residus municipals es presta per l’Ajuntament amb caràcter general i obligatori en
tot el territori municipal que tingui la consideració de sòl urbà i en la forma de gestió actual o que es
determini per l’Ajuntament.
Article 27. La recollida dels residus municipals
La recollida de residus municipals inclou:
a) La recollida selectiva mitjançant contenidors al carrer de les diferents fraccions dels residus municipals
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Article 24. Prevenció de la generació de residus
1. L’Ajuntament promourà:
- La prevenció i la reducció de la generació de residus en aquelles activitats que desenvolupa la mateixa
Administració municipal, com també en aquelles en què participa amb els seus recursos i, en general, en
totes les activitats econòmiques i socials que es realitzin al terme municipal.
- L’ús de materials reciclats en els consums i en les activitats públiques i privades, especialment en
aquelles que requereixen l'autorització municipal.
2. L'Ajuntament podrà establir un règim especial de beneficis fiscals i ajudes econòmiques destinades al
foment de la reducció de residus i de la recollida selectiva.
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Article 28. Obligacions dels usuaris del servei respecte a la recollida de residus municipals domiciliaris
1. Correspon als usuaris del servei separar les diferents fraccions en origen i dipositar-les en els elements
de contenció específics que a aquest efecte estan instal·lats a la via pública, d’acord amb l’Annex I, i
també els correspon complir les obligacions següents:
a) Dipositar els residus de matèria orgànica i de rebuig en l’horari que determini l’Ajuntament.
b) Disposar la matèria orgànica i el rebuig en bosses separades, les quals s’han de dipositar en els
contenidors respectius, per evitar vessaments i males olors. La resta de fraccions s’abocaran directament
dins dels contenidors.
c) Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en conseqüència, no dipositar-hi altres
residus que no siguin els que corresponguin, d’acord amb l’Annex I.
d) No utilitzar els contenidors destinats a la recollida de residus comercials.
2. Es prohibeix dipositar residus en estat líquid a l’interior dels contenidors.
3. Es prohibeix dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors.
4. Es prohibeix dipositar les bosses d’escombraries a les papereres situades a la via pública.
5. Es prohibeix la incineració de qualsevol tipus de residus, llevat que existeixi autorització expressa per
part de l’òrgan competent.
6. Es prohibeix dipositar en els contenidors els residus especials generats als domicilis. Aquests residus
hauran de ser traslladats a la deixalleria o minideixalleries, si hi són admesos. No obstant això,
l’Ajuntament pot establir un servei de recollida específica.
7. Es prohibeix dipositar en els contenidors els residus especials procedents de la indústria o d’activitats
del sector terciari.
8. Resten prohibides les següents conductes:
a) Lliurar residus diferents als assenyalats per a cada classe de servei i de sistema de
recollida.
b) Dipositar residus fora d’un element de contenció o en un contenidor, cubell o bossa tancada
diferent del que li correspon, o bé fer-ho fora dels horaris establerts.
c) Lliurar a la recollida domiciliària residus exclosos del servei municipal de gestió de
residus.
d) Transvasar o manipular residus fora dels parcs de recollida, concentració o tractament.
e) Lliurar els residus sense complir els requisits o les condicions fixades per aquesta
ordenança.
f) Utilitzar els contenidors sense cura suficient i fer-los malbé.
g) Abandonar els residus en llocs i en condicions no permesos en aquesta ordenança.
h) Vulnerar les normes tècniques municipals en la instal·lació o funcionament dels
conductes col·lectius d’evacuació de residus o utilitzar-los en contra de les previsions
d’aquesta ordenança.
i) Endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors.
Article 29. Normes relatives als contenidors de recollida de residus municipals situats al carrer
1. Els contenidors de residus podran ésser manipulats únicament pel personal del servei de recollida,
excepte aquells contenidors d’ús exclusiu d’un establiment específic. El personal del servei realitzarà
aquestes operacions amb la cura de no fer-los malbé.
2. Queda prohibit el triatge, la selecció i la retirada de materials dels contenidors.
3. Cal respectar l’espai reservat als contenidors i no és permès moure’ls de l’emplaçament que tinguin
reservat, que haurà d’estar senyalitzat.
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que l’Ajuntament determini.
b) La recollida indiferenciada de la resta de fraccions dels residus de la qual no es faci recollida selectiva,
anomenada rebuig o no reciclable.
c) Els serveis específics de recollida de residus municipals que determini l’Ajuntament.
d) Si l’element de dipòsit és un contenidor, el retorn dels contenidors, una vegada buidats, als punts
originals de dipòsit. També inclou la neteja dels contenidors i del seu entorn, tret dels casos en què els
contenidors siguin exclusius d’un establiment específic.
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4. L’Ajuntament podrà establir guals i reserves d’espai en voreres i indrets adients de la via pública per a
l’emplaçament dels contenidors.
5. Els vehicles no podran interferir en les operacions de càrrega i descàrrega dels contenidors.
6. L’Ajuntament ha de procedir a la renovació dels contenidors quan hagin quedat inutilitzats pel servei o
els seus desperfectes tinguin un fort impacte visual o dificultin de manera substancial el seu ús.
Article 30. Normes relatives als residus voluminosos, mobles i estris
1. No es podran dipositar a l’interior ni al voltant dels contenidors de residus municipals, sinó que seran
objecte d’una recollida específica a la via pública o bé traslladats directament pels seus posseïdors a les
deixalleries municipals.
Els residus voluminosos s’hauran de dipositar al carrer ocupant el mínim espai possible, sense dificultar
el pas dels vianants.
2. Seran objecte del servei de recollida municipal la quantitat de residus voluminosos que ocupen un
volum no superior a 1 m3.
3. En cas d’abandonament o mal ús del servei de recollida específica, el responsable es farà càrrec del
cost de la retirada dels mobles i estris abandonats, sense perjudici de les sancions administratives que
corresponguin.
Article 31. Els residus de jardineria
1. Les restes vegetals d’esporga i llenyoses hauran de dipositar-se en els punts de recollida per a aquest
tipus de residus i en l’horari i les condicions establertes per l’Ajuntament.
2. Es prohibeix dipositar restes d’esporga llenyoses en qualsevol tipus de contenidor del carrer i, també,
fora dels punts i de l’horari establerts per l’Ajuntament.

Article 33. Horaris i freqüències de recollida dels residus municipals
1. L’ Ajuntament establirà per al servei de recollida de residus municipals les freqüències i els horaris més
adients per a la correcta gestió dels residus municipals del municipi.
2. L’Ajuntament pot introduir, en qualsevol moment, les modificacions dels serveis de recollida que, per
motiu d’interès públic, consideri convenients.
3. L’Administració municipal farà públic, amb antelació suficient, qualsevol canvi en l’horari, la forma o la
freqüència de prestació dels serveis, llevat de les disposicions dictades per l’alcalde en situació
d’emergència.
Article 34. Gestió dels residus especials
Els residus municipals especials s’hauran d’entregar a la deixalleria municipal, quan la seva gestió estigui
prevista per la seva ordenança reguladora, o a un gestor autoritzat.
TÍTOL IV. LA GESTIÓ D’ALTRES RESIDUS
CAPÍTOL I. Els residus industrials
Article 35. Residus industrials
Són residus industrials segons el que estableix el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora dels residus, són els materials sòlids, gasosos o líquids
resultants d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el posseïdor
dels quals té voluntat o obligació de desprendre-se’n i que, d’acord amb aquesta Llei, no poden ésser
considerats residus municipals.
Als efectes d’aquesta Ordenança també tenen la categoria de residus industrials els residus que, tot i ser
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Article 32. La recollida d’animals morts
1. La recollida de cadàvers d’animals domèstics s’efectuarà previ avís de la persona interessada als
serveis municipals i previ pagament de les taxes corresponents, si s’escau.
2. Es prohibeix el lliurament o abandonament d’animals morts a la via pública.
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assimilables a municipals, per les seves condicions de presentació, volum, pes, quantitat de lliurament
diari, contingut d’humitat i altres característiques no puguin, al parer dels serveis municipals, ser objecte
dels serveis de recollida general, sectorials o de deixalleria.
Article 36. Condicions que han de reunir les activitats industrials respecte als residus
1. Hauran d’aplicar les tecnologies adequades per aconseguir la minimització dels residus i el foment del
tractament i la reutilització en origen.
2. Hauran de separar les diferents fraccions de residus i hauran de disposar de lloc per
emmagatzemar-les en les condicions sanitàries, de seguretat i de protecció del medi ambient adients.
3. Igualment, hauran de preveure la valorització dels residus per a la seva comercialització, reutilització o
reciclatge, per tal d’obtenir primeres matèries o energia o bé per aconseguir qualsevol altra utilització.
4. Els productors de residus industrials han d’aplicar les millors tècniques disponibles per eliminar les
substàncies perilloses contingudes en els residus.
5. La gestió dels residus en l’origen s’ha d’incloure en l’autorització o la llicència ambiental necessària per
a l’exercici de l’activitat que genera els residus. En el control que es fa en el moment de posar en
funcionament l’activitat s’ha de verificar el compliment de les condicions establertes en l’autorització o la
llicència ambiental referides a la gestió dels residus.
Article 37. Informació a l’Administració
1. Els productors i els posseïdors de residus estan obligats a facilitar a l’Ajuntament la informació, la
inspecció, la presa de mostres i la supervisió que aquesta cregui que són convenients per assegurar el
compliment de les previsions adoptades en l’aplicació d’aquesta Ordenança, del Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de residus, i de la resta de normativa
que sobre residus sigui vigent.
2. De forma específica els titulars d’establiments industrials estan obligats a facilitar a l’Administració
informació sobre l’origen, naturalesa, composició, característiques, quantitat, forma d’evacuació,
sistemes de pretractament i tractament definitiu, i destí final dels seus residus.

Article 39. La recollida i el transport de residus industrials
1. Els residus industrials gestionats directament pels productors i posseïdors hauran de ser lliurats i
transportats sempre mitjançant elements contenidors o de transport perfectament tancats, de forma
que no es puguin produir abocaments ni dispersions de materials o de pols a l’exterior de l’establiment.
2. En cas que es produeixi algun incident, els responsables tenen l’obligació de netejar l’espai que hagi
resultat afectat.
3. La càrrega dels residus sobre el vehicle de transport s’ha de fer a l’interior de l’establiment industrial.
No es permet la permanència de residus industrials a la via pública ni tampoc la dels elements
contenidors.
Article 40. Registre municipal d’empreses transportistes de residus industrials.
1. Els transportistes de residus industrials i especials han d’estar inscrits en el Registre General de
Residus de Catalunya.
2. Els elements de càrrega, recollida i transport de residus industrials i especials han de complir totes les
condicions i requeriments que la legislació vigent exigeix per al transport i la circulació d’aquesta classe
de residus.
TÍTOL V. EL RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I. Les infraccions i sancions
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Article 38. Gestió dels residus industrials
1. La gestió dels residus industrials és responsabilitat dels seus productors i posseïdors, d’acord amb el
que estableix la normativa vigent en matèria de residus.

Ajuntament d' Olesa de Bonesvalls
Article 41. Infraccions
1. L’incompliment dels preceptes continguts en aquesta Ordenança serà constitutiu d’infracció
administrativa i podrà ser sancionat d’acord amb el procediment previst en la legislació general sobre
residus.
Les infraccions es qualifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Són infraccions greus i molt greus en matèria de gestió de residus les tipificades en la normativa
següent: Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora dels
residus; Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic
previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents
en matèria de residus industrial; Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i de les
disposicions normatives que substitueixin o modifiquin les anteriors.
3. Són infraccions lleus les tipificades com a lleus per la legislació esmentada en l’apartat anterior i les
que es recullin a l’Annex II QUADRE D’INFRACCIONS.
Article 42. Sancions
1. Les faltes tipificades en l’annex II d’aquesta ordenança poden sancionar-se amb multa des de 90 fins a
350 euros, que es graduaran atenent a factors com l’afectació de la salut i la seguretat de les persones,
l’alteració social, la gravetat del dany i la possibilitat de reparació del mateix i el benefici derivat per al
responsable, així com a circumstàncies del subjecte, com són el grau d’intenció i de participació, la
capacitat econòmica i la incidència.

Article 44. Procediment sancionador
El procediment sancionador és el que s’estableix al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures complementàries a les sancions són les
que s’estableixen a la legislació sobre residus de Catalunya.
Disposició addicional primera
Els conceptes emprats en aquesta Ordenança i no definits de forma expressa s’hauran d’entendre
d’acord amb les definicions contingudes en els textos de les disposicions legals següents:
- Directiva 31/1999/CE.
- El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
- La Llei 22/2011m de 25 de juliol, de residus i sòls contaminats.
- La Llei 11/1997, de 24 d’ abril, d’envasos i residus d’envasos, i en el Decret 782/1998, de 30 d’abril, de
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997.
- Decret 93/1999, de 6 d' abril, sobre procediments de gestió de residus.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de
l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i
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Article 43. Persones responsables
1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança tots aquells que han participat en
la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques.
2. La responsabilitat ha d’ésser solidària si hi ha diverses persones responsables i no és possible
determinar el grau de participació de cadascuna en la comissió de la infracció.
Quan una infracció sigui imputada a una persona jurídica, poden ésser considerades també responsables
que n’integren els òrgans rectors o de direcció, i també els tècnics responsables de l’activitat sempre que
es demostri l’existència de culpa o negligència en l’exercici de llurs funcions.
3. Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui
derivar de la comissió d’infracció
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mantindrà la seva vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa.
ANNEX I. FRACCIONS RESIDUALS MUNICIPALS OBJECTE DE RECOLLIDA SELECTIVA.
Descripció
Orgànica: Restes de menjar, restes de fruita i verdures, restes de carn i peix, espines i ossos, closques
d’ou, rams marcits, marro de cafè i restes d’infusions, paper de cuina,
taps de suro i serradures...
Ubicació: Contenidor amb tapa marró/verd.
Vidre: Ampolles i pots de vidre
Ubicació: Contenidor verda.
Envasos: Envasos plàstics, envasos metàl·lics i brics.
Ubicació: Contenidor grog.
Paper/cartró: Diaris i revistes, llibres i llibretes, cartró plegat i fulls d’ordinador, tot plegat i lligat
Ubicació: Contenidor blau.
Rebuig: Paper i plàstics bruts, restes d’escombrar, burilles de cigarreta... i tots aquells
residus que, tot i formar part de les fraccions residuals anteriors, no són valoritzables i no s’han de dur a
la deixalleria.
Ubicació: Contenidor gris.

ANNEX II

QUADRE D’INFRACCIONS
Article
Definició de les infraccions

11
12
13
14.2 i 14.3
14.4
15
16.1
16.4
17

En relació amb la neteja
L’incompliment per part dels particulars de les obligacions de manteniment i neteja dels espais privats o
públics subjectes a un ús comú especial o a un ús privatiu.
La realització de conductes o accions no permeses en els espais d’ús públic.
L’incompliment de qualsevol de les prescripcions relatives al manteniment i la neteja dels elements
exteriors dels immobles a què estan obligats els seus titulars.
Manca de neteja després del treball de càrrega i descàrrega en obres i/o activitats que hagin embrutat la
via pública.
L’incompliment de l’obligació de deixar en bones condicions de neteja els llocs ocupats per activitats a la
via pública.
L’incompliment de les indústries 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).
L’embrutiment del municipi per actes públics
Enganxar adhesius directament a les façanes dels edificis, al mobiliari urbà i a les zones o espais públics.
Arrencar i llençar a la via pública cartells, anuncis i pancartes
Fer pintades a la via pública, façanes d’edificis i altres espais i zones públiques sense autorització prèvia
municipal.
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30.1
32
33.2 i 33.3

En relació amb la gestió dels residus domiciliaris
Lliurar els residus expressament prohibits al servei de recollida de residus municipals.
Portar a terme qualsevol de les conductes no permeses o expressament prohibides de l’article 28
Prendre o malmetre un contenidor de les àrees d’aportació de la via pública.
Triar o separar matèries dipositades als elements de contenció sense autorització.
No respectar l’espai destinat als contenidors.
Interferir en les maniobres de càrrega i descàrrega dels contenidors.
Dipositar els residus voluminosos en els contenidors, o bé dipositar els residus voluminosos a la via
pública sense concertar prèviament la seva recollida.
Lliurar o abandonar animals morts a la via pública
Dipositar restes d’esporga llenyoses en qualsevol tipus de contenidor del carrer i fora dels punts i horaris
establerts per l’Ajuntament.
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23
28
29.1
29.2
29.3
29.5

