ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS
Títol I
Disposicions Generals
Article 1
Aquestes ordenances tenen com a objectius:
a) Regular les relacions entre l’Ajuntament i els administrats en matèria de residus,
especialment pel que fa a la recollida, tractament i recuperació de residus dins del terme
municipal de Cabrils.
b) Fomentar la reducció i recuperació dels residus amb la finalitat de prevenir l’ús irracional i
desmesurat dels recursos no renovables.
c) Regular la recollida selectiva i integral dels residus i el seu trasllat a les instal·lacions de
tractament i recuperació, amb criteris de preservació i millora de la qualitat ambiental i
d’acord a l’interès general.
d) Aplicar en l’àmbit de les competències municipals el principi de responsabilitat dels
productors i dels distribuïdors a fer-se càrrec dels residus que esdevenen els seus
productes.
e) Preservar el medi natural, i, amb ell, la qualitat de vida de les persones.
Article 2
Aquestes ordenances són una norma complementària de la Llei 6/1993 de la Generalitat de
Catalunya, Reguladora dels Residus i d’altres disposicions aplicables.
El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya té la potestat de resoldre els
dubtes que poden presentar-se en aplicació d’aquestes ordenances, d’acord amb allò establert
en la Llei 6/1993 Reguladora dels Residus i altres lleis complementàries.
Article 3
Són residus municipals: els residus domèstic i també els residus de comerços, d’oficines i de
serveis i d’altres que per la seva naturalesa o composició poden assimilar-se als residus
domèstics, inclosos les fraccions recollides selectivament.
Article 4
La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi. L’Ajuntament
adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per a la recollida en les
condicions que determinen aquestes ordenances.
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 en el terme municipal
de Cabrils i s’efectuen en condicions adequades.
Article 5
Tenen la condició d’usuaris del servei municipal de recollida de residus tots el ciutadans i altres
persones físiques amb domicili a Cabrils, i les persones físiques o jurídiques titulars de
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qualsevol tipus d’establiment professional, comercial, industrial o de serveis situat en el terme
municipal.
Article 6
L’àmbit d’aplicació d’aquestes Ordenances és el dels residus municipals pel que fa al foment de
la seva reducció, a la recollida i al tractament. Pel que fa als residus industrials, sanitaris o
especials, aquestes ordenances són d’aplicació per allò que cau dins el marc de competències
de l’Ajuntament d’acord amb els objectius d’ordenació d’activitats i preservació del medi.
L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes Ordenances és el terme municipal de Cabrils.
Títol II
Capítol I
Els residus municipals
Article 7
L’Ajuntament promou la prevenció i la reducció en la generació de residus en aquelles activitats
que desenvolupa la pròpia administració municipal així com també en aquelles que hi participa
amb els seus recursos.
Totes les recollides selectives tenen el caràcter d’obligatori per a les activitats econòmiques i
els serveis que són generadors de residus assimilables a domèstic, que són usuaris del servei
de recollida municipal i que desenvolupen l’activitat a la vila; per tant hauran d’adequar
l’organització de la gestió interna dels residus per tal de lliurar-los al servei de recollida
municipal en les condicions establerts en aquestes ordenances.
L’Ajuntament podrà incorporar aquest requisit per a l’atorgament de les llicències municipals
ambientals i, juntament amb la Junta de Residus, donar informació al públic interessat respecte
a les possibilitats tecnològiques i els recursos necessaris per aplicar aquest objectiu en les
diferents activitats.
Les següents activitats generadores de residus: centres mèdics, geriatries, clíniques dentals,
centres veterinaris, restaurants, i els tallers tèxtils, de reparació d’automòbils i motocicletes o de
qualsevol altre activitat industrial, hauran de recollir els seus residus mitjançant un circuit
diferent del de la fracció inorgànica dels residus municipals, atesa la seva problemàtica alhora
de manejar-los en la Deixalleria (perill per a la salut laboral dels operaris de la Deixalleria,
deteriorament de la maquinària, dificultat de reciclar alguns materials). L’Ajuntament facilitarà a
aquestes activitats els mitjans adients per tal d’implementar la recollida i el tractament correctes
dels seus residus.
Article 8
L’Ajuntament pot establir un règim especial de beneficis fiscals i ajudes econòmiques destinats
al foment de la reducció de residus i la recollida selectiva (l’autocompostatge es considera una
activitat de reducció de residus).
Article 9
L’Ajuntament pot establir la necessitat que les bosses d’ús en els establiments comercials, de
serveis o en altres activitats que serveixen per recollir les diferents fraccions dels residus
municipals assimilables a domèstics hagin d’estar homologades segons les indicacions que
estableixin els serveis tècnics municipals, els quals tindran en consideració els criteris del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
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Article 10
No es podrà cremar cap tipus de residu que no sigui orgànic, i per cremar residu orgànic es
precisa autorització de l’Ajuntament.
Capítol II
Recollida dels Residus Municipals
Article 11
1. L’Ajuntament estableix les condicions i el tipus de recollida de residus municipals en totes les
seves modalitats, tenint en compte l’interès general els veïns, els objectius de recuperació i
reciclatge i el tractament racional dels recursos continguts en els residus.
2. Els ciutadans estan obligats a lliurar selectivament llurs residus a través de les recollides
selectives que es posen a l’abast i que s’especifiquen en aquesta ordenança.
3. L’Ajuntament es pot negar a recollir els residus que es consideri que podrien haver estat
evitats o reciclats si s’hagués seguit el procediment oportú o posat a l’abast pel propi municipi.
Article 12
Els serveis municipals anualment faran pública la programació d’horaris i de mitjans prevista
per a la prestació dels serveis de recollida, amb indicació del calendari corresponent, d’acord
amb les necessitats del servei.
L’Ajuntament pot modificar les condicions i el tipus de recollida de residus municipals de la
manera que consideri idònia. Excepte en situacions de provada emergència, aquestes
modificacions han de notificar-se als veïns amb la suficient antelació.
Article 13
1. Quan la recollida domiciliària es porti a terme mitjançant contenidors, els usuaris restaran
obligats a utilitzar els contenidors adequadament, dipositant cada tipus de residu a l’interior del
contenidor corresponent, i, si s’escau, dins l’horari establert i tancar-los desprès d’usar-los.
2. No es pot canviar la ubicació dels contenidors donada per l’Ajuntament o l’empresa
concessionària ni fer-ne un ús diferent d’aquell per al qual està destinat en el sistema de
recollida selectiva.
3. En cas que es produeixin danys als contenidors l’Ajuntament imputarà als responsables el
cost del contenidor o contenidors, a més d’imposar les sancions corresponents.
4. Els contenidors són propietat de l’Ajuntament. Si els contractes de concessió del servei de
recollida així ho estableixen, podran ser de propietat del concessionari.
Article 14
1. Els contenidors d´ús exclusiu destinats a residus municipals d’indústries o comerços, o de
comunitats de propietaris o serveis comunitaris poder ser propietat dels respectius productors.
2. En cas dels contenidors d’ús exclusiu i retornables un cop s’han buidat, l’Ajuntament està
facultat per obligar als productor a comprar el nombre i el tipus de contenidors que consideri, i
també per obligar els propietaris dels contenidors a netejar-los i a mantenir-los en bones
condicions sanitàries.
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3. L’Ajuntament estableix la manera de la recollida de residus de contenidors d’ús exclusiu i
retornable. L’Ajuntament ha d’informar adequadament els seus propietaris, els quals restaran
obligats al compliment de les indicacions dels serveis municipals.
Article 15
No es permès:
a) Utilitzar els contenidors per a la recollida de residus municipals ubicats a la via pública
per dipositar-hi residus d’origen industrial o assimilables.
b) Dipositar residus en els contenidors per a la recollida de residus municipals ubicats a la
via publica sense haver separat prèviament els productes i materials pels quals s’ha
establert alguna recollida selectiva específica.
c) Lliurar deixalles que continguin líquid, aigües residuals, olis cremats o residus líquids o
susceptibles de liquar-se i/o que emanin gasos.
d) Evacuar residus sòlids per la xarxa de clavegueram, ni que s’hagin triturat prèviament.
e) Dipositar residus a la via pública o fora dels contenidors per a la recollida de residus
municipals.
f)

Obstaculitzar la càrrega, el buidatge o el trasllat de contenidors, independentment de
les sancions que es puguin derivar per aparcament prohibit.

g) Col·lapsar els contenidors ubicats a la via pública per part dels establiments tipus
autoserveis alimentari, bars, i restaurants que generen gran quantitat de residus diaris
(orgànics, inorgànics, paper i cartró, vidre).
L’Ajuntament facilitarà a aquests establiments els mitjans adients per tal que
s’autoorganitzin les recollides dels residus generats per la seva activitat, segregant-los
de la recollida de residus municipals i evitant les molèsties als vilatans i vilatanes.
Caldrà minimitzar el residu abans de dipositar-lo al contenidor.
h) Instal·lar cremadors domèstics, individuals o col·lectius per a deixalles.
i)

Cremar contenidors

j)

Pintar els contenidors i utilitzar-los per fer publicitat pegant anuncis,
enganxines …… etc.

graffittis,

k) Moure els contenidors del lloc on estat ubicats.
Article 16
1. Els locals comercials i de serveis, els bars i restaurants i altres establiments que tinguin per
objecte el despatx de productes alimentaris cuinats en els quals es realitzin consumicions de
qualsevol mena, així com també les indústries, les grans superfícies comercials, supermercats,
autoserveis i establiments similars han de disposar d’un espai tancat de dimensions suficients
per a l’emmagatzematge dels residus que produeixen.
2. En la sol·licitud de la preceptiva llicència ambiental per a l’obertura dels establiments a que
s’ha fet referència en el punt anterior, i d’acord amb el volum dels residus generats,
l’Ajuntament pot ordenar que en el projecte es faci constar una cambra, espai o habitacle de
prerecollida de residus que, amb una superfície determinada, ha de servir per instal·lar-hi
folgadament contenidors o per emmagatzemar-hi provisionalment residus recuperables o
retornables. En qualsevol cas serà d’aplicació la normativa que regula la gestió de residus i la
d’intervenció integral ambiental.
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3. Aquests espais s’han de mantenir en les adequades condicions d’higiene i netedat, i
l’acumulació de deixalles s’ha d’efectuar mitjançant l’ús de contenidors tancats estancs.
Article 17
Cap persona o cap empresa pot practicar-ne la recollida, el transport i l’aprofitament de residus
municipals sense les preceptives llicències i autoritzacions.
Article 18
L’Ajuntament estableix les següents recollides selectives:
-

Fracció orgànica
Fracció inorgànica
Paper i cartró
Vidre
Voluminosos
Esporga
Residus problemàtics:
clorofluocarburants….
Animals morts

piles,

medicaments,

frigorífics,

aparells

que

contenen

El servei de Deixalleria és considerat també recollida selectiva municipal.
Article 19
Queden exclosos del servei municipal de recollida de residus els materials següents:
1. Els rebuigs, centres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions de
tractament de residus.
2. Les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció central d’edificis.
3. 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 gestió
de residus hospitalaris.
4. Els animals morts d’un pes superior a 20 Kg.
5. Les deixalles i fems produïts en escorxadors, granges, laboratoris, casernes i altres
establiments similars, públics o privats.
6. Els productes procedents del decomís de mercaderies.
7. Qualsevol material residual que, en funció del seu contingut o presentació, es pugui qualificar
de tòxic o perillós.
8. Els residus industrials, la gestió dels quals ve fixada per la normativa vigent i pel títol III
d’aquest Ordenança.
9. La gestió dels residus d’enderrocs i altres residus de la construcció, rehabilitació i reparació
d’edificis ve fixada per la normativa vigent i pel títol IV d’aquesta Ordenança.
Capítol III
La recollida selectiva municipal de la matèria orgànica.
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Article 20
La fracció orgànica comprèn els residus orgànics propis de la llar que es produeixen
principalment a les cuines: en la manipulació, preparació i consum del menjar, i també els
residus provinents de generadors singulars, com ara mercats, restaurants, hotels, comerços
d’aliments, grans superfícies comercials i altres. També s’inclouen els residus de jardineria i
poda, tant si provenen d’espais públics com privats, sempre i quan es compleixi allò establert
en el capítol 8 sobre la recollida selectiva de l’esporga.
Article 21
L’Ajuntament estableix el servei de recollida separada de la matèria orgànica amb la finalitat de
recuperar-la i d’elaborar-ne adob orgànic mitjançant els processos de compostatge.
Article 22
La recollida selectiva de la fracció orgànica es fa generalment mitjançant contenidors de color i
tapa marró situats a la via pública.
Article 23
Per motius de qualitat ambiental i de salut pública resta prohibit depositar en els contenidors
destinats a la recollida separada de la matèria orgànica, altres tipus de residus que no siguin
compostables o que incorporin substàncies i preparats
que puguin ser considerats com a perillosos o tòxics per al medi i les persones.
Article 24
L’horari permès per a dipositar els residus als contenidors de brossa orgànica és, a menys que
l’Ajuntament el canviï, de les vuit del vespre a les sis del matí. Fora d’aquest horari no s’han
d’utilitzar els contenidors.
Article 25
En el marc de les seves competències l’Ajuntament pot establir incentius econòmics i un servei
d’informació i assessorament per a aquells veïns que optin per al compostatge domèstic de la
matèria orgànica.
Article 26
L’Ajuntament promou l’ús dels compost en les activitats domèstiques, industrials o d’obra
pública en que calgui la restauració o el manteniment del sòl.
En cas que ho consideri necessari, l’Ajuntament pot considerar com a una condició preferent
l’ús de compost per a la restauració de sòls en l’atorgament de la corresponent llicència
d’obres.
Capítol 4
La recollida selectiva municipal de la fracció inorgànica
Article 27
1. La fracció inorgànica comprèn tota mena d’envasos i embalatges, així com altres productes
fabricats amb materials plàstics, metalls i materials sintètics compostos de dues o més
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fraccions. També inclou aquells materials no inclosos en cap de les fraccions residuals que
disposen d’una recollida selectiva o que, tot i que en formen part, no són valoritzables.
2. No inclou els productes i envasos fabricats amb materials per als quals hi ha una altra
recollida municipal específica: vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers.
3. Tampoc inclou els residus exclosos del servei municipal de recollida de residus .
4. Aquesta fracció també inclou els residus sanitaris dels grups I i II segons el Decret 27/1999,
de 9 de febrer de gestió de residus hospitalaris, quan aquests no disposen d’una recollida
selectiva o no són recuperables.
Article 28
L’objectiu d’aquesta recollida és recolllir el màxim de materials recuperables que no disposen
d’una recollida selectiva específica, així com també aquells materials no recuperables, per tal
de dur-los a una planta de triatge on els seleccionaran destinant-los, en la mesura del possible,
al reciclatge dels seus materials.
Article 29
L’Ajuntament estableix el servei de recollida selectiva de la fracció inorgànica, que inclou la
recollida dels residus d’envasos d’acord amb el que estableix la Llei 11/1997 d’envasos i
residus d’envasos, i els reglaments que la desenvolupen.
Article 30
L’horari permès per a dipositar els residus als contenidors de brossa inorgànica és, a menys
que l’Ajuntament el canviï, de les vuit del vespre a les sis del matí. Fora d’aquest horari no
s’han d’utilitzar els contenidors.
Capítol 5
La recollida selectiva del paper i cartró.
Article 31
La fracció paper i cartró comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper
d’ordinador (exclòs el paper tècnic de fax), paper de cuina (sempre que no estigui brut d’oli o
similar) i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquests materials.
Article 32
L’objectiu d’aquesta recollida és recuperar al màxim possible el paper i el cartró que es genera
al municipi.
Article 33
La recollida del paper i el cartró es farà mitjançant contenidors de color blau instal·lats al carrer
o bé, en els casos i la manera que estableixi l’Ajuntament, mitjançant la recollida porta a porta.
Article 34
Els grans productors de paper i cartró que sobrepassin una producció de 100 litres al dia poden
utilitzar el servei municipal de recollida si hi ha autorització municipal.
Els grans generadors de paper i cartró estan obligats a contractar un servei privat de recollida i
recuperació que garanteixi el seu aprofitament.
7

Article 35
1. No es podran fer abocaments puntuals superior a 100 litres.
2. Es prohibeix dipositar en els contenidors de paper qualsevol altre tipus de residu.
Capítol 6
La recollida selectiva de vidre
Article 36
1. La fracció vidre inclou els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats per a les ampolles
d’aigües minerals, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats i altres
envasos, així com també els vidres de finestres. La fracció de vidre no inclou les bombetes
i els fluorescents.
2. Els envasos de vidre retornables no han d’incorporar-se a la recollida del vidre, sinó al cicle
del seu retorn.
Article 37
L’Ajuntament fomenta la reutilització dels envasos de vidre i la distribució i el seu retorn en els
comerços de la vila mitjançant campanyes puntuals.
Article 38
La recollida selectiva del vidre es farà mitjançant contenidors de color verd instal·lats al carrer o
bé, en els casos i la manera que estableixi l’Ajuntament, mitjançant la recollida porta a porta.
Article 39
1. L’Ajuntament incorpora en l’atorgament de la llicència ambiental als bars, restaurants,
establiments que tinguin per objecte el despatx de productes alimentaris cuinats o en els quals
es realitzin construccions de qualsevol mena i establiments similars i a tots ells de nova
obertura la necessitat de disposar d’un contenidor per a la recollida selectiva del vidre que
generin com a residu..
2. Els grans generadors que geogràficament estiguin al marge del circuit municipal de recollida
o bé es justifiqui que per la generació de vidre els cal un contenidor en exclusivitat queden
obligats a instal.lar-lo sota el seu càrrec. L’Ajuntament determina quan es produeixi aquesta
necessitat i quan ha d’incorporar la recollida del vidre d’aquests contenidor en el circuit de
recollida municipal.
Article 40
1 . L’horari permès per a dipositar el vidre als contenidors és, a menys que l’Ajuntament el
canviï, de les nou el matí a les deu de la nit. Fora d’aquest horari és prohibit abocar vidre als
contenidors, per tal d’evitar molèsties al veïnat.
2. És prohibit dipositar en els contenidors del vidre qualsevol altre tipus de
residu.
Capítol 7
La recollida selectiva de voluminosos.
Article 41
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La fracció voluminosa inclou mobles, estris domèstics, matalassos, somiers, trastos vells,
frigorífics i altres aparells domèstics que continguin clorofluorocarburs (CFC), i altres materials
residuals similars que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida per causa
de la seva envergadura, que són rebutjats pels ciutadans en les seves activitats de reparació o
substitució de l’equipament domèstic, amb exclusió de qualsevol mena de residus d’origen
comercial.
Article 42
La recollida selectiva de voluminosos té per finalitats:
-

Permetre la reutilització de mobles i estris vells.

-

Permetre recuperar matèries primeres com són la fusta, el ferro, etc.

-

Canalitzar electrodomèstics que contenen CFC i altres aparells problemàtics cap a una
gestió adequada.

-

Recollir residus que, pel seu volum, necessiten un tractament diferenciat.

-

Reduir el volum de residus dut a la incineradora.

Article 43
1. L’ Ajuntament estableix el servei de recollida dels voluminosos procedents dels habitatges no
està subjecte a cap contraprestació fins a 300 kgs. de pes o un volum de 2 m3 i defineix les
condicions en què es pot fer ús d’aquest servei.
2. El servei de recollida de voluminosos funciona prèvia trucada i autorització de l’Ajuntament.
En el moment de la trucada es fixarà la hora en la qual es passarà a recollir el residu
voluminós.
3. Els voluminosos que no estiguin al carrer en el moment que s’havia concertat per efectuar la
recollida no es recolliran fins a que no es concerti un nou dia de recollida, i el propietari dels
residus els haurà de retirar del carrer.
4. Els usuaris del servei han de deixar els voluminosos en els millors del estats possibles per
facilitar, si s’escau, la seva reutilització o recuperació.
5. En cap cas els voluminosos dipositats a la via pública poden impedir el lliure pas de vehicles
i vianants.
Article 44
1. L’Ajuntament també ofereix un servei de recollida concertada i onerosa dels voluminosos
quan excedeixin de 300 kgs. de pes o d’un volum de 2 m3, i estableix les condicions en què es
pot fer ús d’aquest servei.
2. Els costos d’aquest servei seran coberts per l’usuari mitjançant la corresponent taxa.
3. En el supòsit que no interessi utilitzar el servei que ofereix l’Ajuntament, quan els
voluminosos excedeixin de la quantitat assenyalada a l’apartat 1, els particulars ho podran
portar directament a la Deixalleria o a la planta de tractament de residus de Pont de Vilomara.
Article 45
És prohibit deixar abandonats els voluminosos en solars i parcel·les lliures ja siguin de propietat
privada o pública.
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Capítol 8
La recollida selectiva d’esporga
Article 46
La fracció d’esporga compren restes de jardí com la brossa de l’esporgada d’arbres,
manteniment de plantes, sega de gespa, tant si prové d’espais públics com privats.
Article 47
La finalitat de la recollida de l’esporga és recuperar i reciclar el màxim de restes vegetals
compostables.
Article 48
Quan la quantitat d’esporga no sobrepassi els 10 litres per dia aquesta es pot dipositar
directament en els contenidors de matèria orgànica del carrer.
Per a quantitats superiors de 10 litres per dia aquesta s’haurà de dur directament a la
Deixalleria o contractar un servei de recollida de l’esporga amb sacs.
Els costos del servei de recollida de l’esporga amb sacs seran coberts pel productor mitjançant
la corresponent contraprestació.
Article 49
L’esporga de jardins i d’espais públics així com també les restes orgàniques generades pel seu
manteniment i per activitats puntuals o extraordinàries, quan l’Ajuntament és el responsable
d’aquest residu, s’han d’incorporar al sistema de recollida de matèria orgànica o d’esporga
establert per l’Ajuntament.
Article 50
En cap cas es pot abocar esporga, gespa o altres restes vegetals a la via pública, en solars,
parcel·les lliures o d’una manera no prevista en aquesta ordenança, ni utilitzar els contenidors
per depositar-hi més brossa vegetal de la prevista.
Capítol 9
Recollides selectives municipals de residus especials problemàtics
Article 51
L’Ajuntament, per motius d’interès ambiental, pot establir la recollida selectiva dels residus
especials.
Article 52
Són serveis públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya el tractament de frigorífics i
altres aparells que contenen clorofluorocarburs, les piles, els fluorescents i llums de vapor de
mercuri i els olis, així com també el de totes aquells categories de residus que el Govern de la
Generalitat determini d’acord amb el que estableix la Llei 6/1993 reguladora de residus.
Article 53
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Sols podrà fer venda o distribució de productes que poden esdevenir residus problemàtics
aquell que compti amb la corresponent llicència municipal d’activitats.
Article 54
1. L’Ajuntament realitza la recollida selectiva de piles, fluorescents, medicaments i frigorífics i
altres aparells domèstics que contenen clorofluorocarburs i metalls pesats.
2. L’Ajuntament es reserva la facultat d’establir noves recollides selectives de residus especials
d’origen domèstic quan, per raó de protecció ambiental i d’interès general, sigui necessari.
Article 55
Les farmàcies estan obligades a acceptar el retorn dels medicaments caducats o no usats amb
independència del lloc on han estat comprats.
Article 56
Per a la recollida selectiva de frigorífics i d’altres aparells domèstics que continguin
clorofluorocarburs es segueix el procediment de recollida de voluminosos.

Capítol 10
El servei de Deixalleria municipal.
Article 57
1. La Deixalleria municipal és un centre preventiu, destinat a la recepció i al magatzematge de
residus transportats i lliurats pels ciutadans, així com també a la gestió de subproductes.
També s’efectuen algunes operacions de recuperació de subproductes (com pot ser, per
exemple, el desballestament de voluminosos) .
2. Fins que no entri en funcionament la Deixalleria ubicada en el Polígon Industrial ”Els
Garrofers”, on es prestarà en comú el servei municipal de Deixalleria d’aquest municipi amb el
dels municipis de Vilassar de Mar i de Cabrera, el servei de Deixalleria del municipi de Cabrils
estarà ubicat en……i es regularà per les normes que es detallen en aquest Capítol.
Article 58
Són objectius de la gestió de la Deixalleria els esmentats a continuació:
- Oferir a la població un lloc on dipositar de manera selectiva els materials de difícil recollida
domiciliària, com ara els catalogats d’especials i que formen part de la fracció inorgànica de les
deixalles domèstiques, així com també l’esporga, els voluminosos i la runa.
- Permetre la recepció diferenciada dels diversos materials que formen part dels residus
municipals i dels assimilables a municipals en contenidors adients per a cada residu, facilitant i
complimentant d’aquesta manera la seva recollida selectiva.
- Orientar les fraccions seleccionades vers la reutilització, recuperació i reciclatge donant
especial importància a la gestió d’un rebuig mínim.
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- En cas de no ser possible la reutilització, recuperació o reciclatge de materials, gestionar de
manera correcta el rebuig que se’n derivi.
- Atendre el públic d’una manera que sigui incentivadora vers la participació i afavorir la
sensibilització ambiental per convertir la Deixalleria en un centre d’educació ambiental
permanent.
Article 59
Poden utilitzar el servei de Deixalleria els ciutadans particulars, així com també les oficines, els
comerços, les entitats públiques i privades i la petita indústria que no tinguin contractada amb
gestors autoritzats la recollida específica dels residus que generin, amb les limitacions de
volum, pes i tipologia que s’estableixen en aquesta ordenança i altres regulacions vigents.
Article 60
D’acord amb la normativa vigent i seguint les limitacions de quantitat que es determinin la
Deixalleria pot acceptar les següents classes de fraccions residuals:
1) Residus municipals i assimilables:
-

Paper i cartró
Vidre
Plàstics
Llaunes
Ferralla i metalls
Fustes
Tèxtils i calçat
Electrodomèstics que no continguin substàncies perilloses
Resta de jardineria o esporga, trossejada o no
Olis vegetals
Pa sec
Mobles i altres elements voluminosos en desús.

2) Residus especials:
-

Fluorescents i llums de vapor de mercuri
Pneumàtics (62.4)
Bateries
Pintures, vernissos, coles, adhesius, dissolvents, etc. i altres productes i envasos de
productes de bricolatge.
Productes del cotxe
Piles
Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses, com ara els frigorífics.(62.5)
Olis minerals i llaunes d’envasos que els hagin contingut.
Altres residus especials d’origen domèstic.
Ferralla informàtica i de telecomunicacions.

3) Terra, runa, enderrocs i altres residus de la construcció.
Article 61
A la Deixalleria no s’acceptaran els residus següents:

1. Materials que no figurin al reglament d’us de la Deixalleria
2. Materials de rebuig
3. Materials barrejats: Els hauran de separar correctament segons els contenidors
disponibles.
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4. Residus industrials excepte en els casos específicament permesos: L’operari procurarà
orientar l’usuari de la gestió dels seus residus, i donarà referències de recuperadors o
tractadors autoritzats.
5. Residus explosius o radioactius
6. Residus sanitaris i fitosanitaris
7. Medicaments
Article 62
1. Tots els usuaris del servei de Deixalleria municipal hauran de respectar el reglament de
funcionament i les recomanacions del gestor de la Deixalleria.
2. No es poden portar residus amb vehicles de massa màxima autoritzada superior a 3.500 Kg.
3. Es poden establir, mitjançant reglament, limitacions per pes, volum i tipologia de residus
assimilables.
4. Condicions i limitacions per a usuaris particulars:
-

La utilització de la Deixalleria per part dels usuaris particulars de Cabrils que hi lliurin
residus d’origen domèstic no estarà subjecte a cap contraprestació, excepte en els supòsits
taxats que reguli el Reglament de la Deixalleria.

-

Si un particular porta un residu no classificat, el primer dia s’acceptarà però se li
comunicarà que en altres ocasions no s’acceptarà.

-

Pneumàtics de particulars: Només es podran acceptar 4 pneumàtics per persona i any.

-

Runa de particulars: Limitació de 500 quilos per dia amb una freqüència màxima mensual.
Per quantitats superiors s’aplicarà la taxa corresponent.

-

Residus especials en petites quantitats: S’acceptaran fins a 10 kg. De residus especials en
petites quantitats d’origen domèstic sense cobrar cap tarifa. Per quantitats superior, es
considerarà com si l’origen no fos domèstic i s’aplicarà la taxa corresponent.

-

Condicions i limitacions per a usuaris d’activitats econòmiques:

-

No s’accepten pneumàtics ni olis minerals de talles d’automoció ni de transportistes ja que
la Junta de Residus ha establert altres canals de gestió pròpia.

-

Per a grans quantitats de fluorescents procedents de centres comercials, de serveis i
d’oficines, aquests s’han de gestionar directament amb la Junta de Residus.

-

Es podran acceptar els residus especials en petites quantitats d’origen no domèstic fins a
una quantitat màxima de 50 kg. al trimestre. En aquest cas s’aplicaran les tarifes aprovades
per l’Ajuntament .

-

L’Ajuntament es reserva el dret d’establir restriccions en l´ús industrial de la Deixalleria.

-

Si un usuari diu que es particular però du residus especials en grans quantitats o molt
freqüentment com pots de pintura, dissolvents, etcètera se li cobrarà el cost de recollida i el
tractament de la mateixa manera com als petits professionals.

-

No es pot admetre el lliurament a la Deixalleria de residus industrials que no estiguin
identificats per part del gestor ni, en cap cas, residus industrials especials, tòxics o
perillosos, ni residus sanitaris o fitosanitaris.
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-

Els productors o posseïdors de residus industrials es poden eximir de l’aplicació d’algunes
limitacions imposades en aquestes ordenances mitjançant l’establiment de convenis
específics amb l’Ajuntament.

-

Mitjançant una ordenança fiscal, l’Ajuntament estableix les taxes que per a la utilització de
la Deixalleria han de satisfer els usuaris que siguin titulars d’activitat industrials, comercials
o de serveis.

Article 63
L’Ajuntament de Cabrils establirà un reglament d’ús i funcionament de la Deixalleria. Aquest
reglament serà de compliment obligatori i complementari a aquestes ordenances.
Article 64
L’horari permès per a portar residus a la Deixalleria serà establert per l’Ajuntament de Cabrils, i
se’n farà difusió suficient. En cap cas es poden deixar residus a la Deixalleria fora de l’horari
permès.
Article 65
La Deixalleria compleix, d’acord amb l’establert per aquestes ordenances, l’objectiu de
promoure una actitud cívica de canvi d’hàbits en el consum per afavorir una reducció de la
perillositat i de la toxicitat de les deixalles domèstiques. Amb aquest objectiu s’elaborarà un
programa anual d’actuació municipal que difongui els resultats recuperadors de la Deixalleria,
les destinacions de materials recollits, les problemàtiques ambientals que se’n deriven i les
recomanacions de consum o no consum alternatiu.
Capítol 11
La recollida de residus de mercats ambulants, fires i festes.
Article 66
1. Tot venedor ambulant, en la sol·licitud de la preceptiva llicència per a la instal.lació d’una
parada de venda, ha d’especificar la composició, la naturalesa i el volum aproximat dels residus
de mercat que produeix per dia.
2. L’Ajuntament té la facultat d’obligar el venedor ambulant que es faci càrrec de la gestió dels
seus residus en condicions adequades si el seu volum o la seva composició així ho requereixin.
3. L’Ajuntament té la facultat d’obligar els venedors ambulants a separar els residus segons la
seva tipologia i fixar-ne les condicions del seu lliurament per tal de facilitar la recollida selectiva
i la recuperació de materials.
Article 67
1. L’Ajuntament disposarà els elements necessaris per que es respectin els objectius
exposats en aquestes ordenances en les fires i festes que es celebrin en aquest municipi.
2. Els serveis tècnics municipals han d’informar de les condicions i de les mesures preses per
a preservar la reducció de residus i la recollida selectiva en els esdeveniments que, organitzats
per l’Ajuntament o per tercers, tinguin un caràcter puntual o extraordinari, especialment posant
o acostant contenidors per les recollides selectives.
3. La no acceptació de les condicions exposades en el paràgraf anterior pot comportar la no
autorització per a la realització de l’acte. El no compliment pot comportar sanció.
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Capítol XII
Recollida especial d’animals morts
Article 68
Les persones del terme municipal que desitgin desfer-se d’un animal mort han de fer-ho
mitjançant el servei de recollida domiciliaria, solicitant-ho a l’Ajuntament mitjançant trucada
telefònica.
Article 69
Aquest servei de recollida d’animals morts es porta a terme de forma puntual i per a animals
domèstics que conviuen en els domicilis.
Capítol XIII
Recollida de vehicles abandonats
Article 70
1. Els vehicles abandonats tenen categoria de residus municipals, essent competència de
l’Ajuntament la seva recollida.
2. S’entendrà abandonat un vehicle en la via pública en algun dels casos següents:
a) Que estigui estacionat en la via publica per un període superior a un mes en el mateix lloc.
b) Que li manquin les plaques de matrícula.
c) Que l’estat del vehicle presenti desperfectes o una palesa manca de conservació que
permeti presumir racionalment:
-

Una situació d’abandonament
La impossibilitat de moviment o de marxa del vehicle
Un deteriorament tal que la seva circulació en aquell estat suposaria un perill o un risc per
la seguretat viària, les persones o els béns.

d) Els que hagin estat retirats de la via pública amb motiu d’una infracció, accident o robatori i
que el seu titular, malgrat que hagi estat notificat degudament, no l’hagi retirat del dipòsit de
vehicles dins el termini de trenta dies naturals posteriors a la data de la notificació.
e) Quan pel temps transcorregut des que un vehicle va fer entrada en el dipòsit a
conseqüència d’una ordre judicial o d’altres administracions, es pugui deduir racionalment la
manca d’interès en l’objecte, o en altres casos, el valor d’allò dipositat no justifiqui l’estada
continuada en el Dipòsit Municipal de Vehicles.
5. Els vehicles retirats s’ingressaran al Dipòsit Municipal. Les despeses de trasllat i
permanència seran a càrrec del titular, i es regularan de conformitat amb allò que disposa la
Ordenança Fiscal aprovada a l’efecte per aquest Ajuntament.
Títol III
Els residus industrials
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Capítol I
Disposicions Generals
Article 71
Aquestes ordenances es dicten sense perjudici del que disposa la normativa que sobre residus
industrials hagi dictat la Generalitat de Catalunya, l’Estat Espanyol o la Unió Europea.
Article 72
1. Tenen condició de residus industrials tots els materials sòlids, gasosos o líquids resultants
d’un procés de fabricació, de transformació o d’utilització, de consum o de neteja, el productor o
el posseïdor del qual el designa a l’abandonament, que són objecte del decret legislatiu 2/1991,
de 26 de setembre,, i que tenen la condició de residus especials d’acord amb la classificació en
el Catàleg de Residus de Catalunya.
2. Tindran la qualificació de residus industrials:
-

Els rebuigs, cendres, escòries i lixiviats produïts en fàbriques, tallers i magatzems.

-

Les cendres produïdes en les instal·lacions de calefacció central dels edificis, amb
independència de quina sigui la seva destinació.

-

Als efectes d’aquesta Ordenança, també tenen la categoria de residus industrials els
residus que, tot i ser assimilables a municipals, per les seves condicions de presentació,
volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d’humitat i d’altres, es consideri que a
judici dels serveis municipals no poden ser objecte de la recollida de residus urbans.

3. Tenen la condició de residus especials els classificats com a tal en el Catàleg de Residus de
Catalunya.
4. No són objecte d’aquest capítol els residus radioactius.
Article 73
1. En la sol·licitud de la preceptiva llicència per a la instal.lació, la reforma o l’ampliació d’una
activitat industrial o comercial s’ha d’incloure, perquè hi consti en el projecte, la composició tant
física com química dels residus, la seva naturalesa, el volum aproximat i la destinació final,
indicant si són susceptibles de ser recuperats o aprofitats per tercers.
2. L’Ajuntament exigirà a totes les empreses productores de residus especials que presentin un
pla de minimització d’aquest tipus de residus junt amb la sol·licitud de la llicència d’obertura o
d’ampliació. Aquest pla ha de tenir en compte tant el desenvolupament i la introducció de
procediments per a la reducció de la quantitat de residus com l’aprofitament correcte i innocu
dels residus que s’originin.
3. A més a més, les empreses en les quals existeixi un risc de contaminació greu i susceptible
d’afectar i d’atemptar contra la salut humana i el medi han de confeccionar un pla d’emergència
ambiental.
4. L’Ajuntament emetrà un informe on s’avaluarà específicament si s’ofereixen garanties
suficients per al tractament adequat dels residus industrials que l’activitat origina. Aquest
informe serà en tot cas desfavorable si, d’acord amb els coneixements tècnics i científics
aplicables, els residus especials produïts no són, successivament, o reduïts, o reciclats o
tractats de manera que no comportin un perill per a la salut humana, per als recursos o per al
medi ambient.
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Article 74
Els productors, posseidors i gestors autoritzats que produeixin, manipulin o transportin residus
industrials o especials estan obligats a facilitar a l’Administració municipal tota la informació que
se’ls demani sobre l’origen, naturalesa, composició, característiques, quantitat, manera
d’evacuació, sistemes de pretractament i tractament definitiu, i destinació final dels seus
residus, així com també a facilitar les actuacions d’inspecció, vigilància i control que els serveis
municipals considerin pertinents.
Article 75
En casos d’emergència o de greu perill per a la salut humana o per al medi ambient,
l’Administració Municipal ha d’adoptar les mesures que calguin, proporcionades a la situació de
risc plantejada en cada supòsit. Els costos d’aquestes mesures són a compte de les persones
o entitats que en siguin productores o posseïdores.
Article 76
Quan l’Ajuntament consideri que els residus municipals presenten característiques especials,
exigirà al generador una gestió adequada pel que fa a la seva recollida, transport i tractament.
Article 77
1. Els propietaris de terrenys on hi hagi activitats de tractament o d’abocament de residus que
no estiguin emparats amb la llicència municipal corresponent, responen solidariament amb el
productor i el transportista de qualsevol mal que es produeixi al medi, a la salut humana i als
recursos naturals per causa dels esmentats residus i resten obligats a la seva restauració.
2. En cas de reincidència, per motius d’interès ambiental, l’Ajuntament pot expropiar els
esmentats terrenys d’acord amb allò que disposa la legislació vigent en la matèria.
3. S’ha de donar compte a l’autoritat judicial competent, per si d’aquesta situació se’n deriven
responsabilitats penals, dels abocaments, dels vessaments o de les emissions de productes de
naturalesa química, biològica, etc. que alterin:
a) La qualitat de vida de les persones, i el desenvolupament de les espècies animals i vegetals.
b) Les condicions d’habitabilitat del medi, ja sigui protegit o no.
c) I que provoquin qualsevol situació de risc ambiental en la qual es presumeixi que ha existit
dol, o que incideixi clarament en la qualitat del medi.
d) Que generin un impacte paisatgístic o afectin al patrimoni natural o cultural.
Capítol 2
Transport de residus industrials i de residus especials.
Article 78
1. La recollida i el transport de residus industrials i especials duta a terme pels particulars està
subjecta a prèvia llicència municipal.
2. Els particulars que recullin i transportin residus industrials i especials també estan obligats a
facilitar a l’Ajuntament la relació i les característiques dels vehicles afectats per aquestes
activitats.
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3. 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.
4. Per obtenir la llicència municipal, els transportistes de residus industrials i especials han
d’acreditar la seva inscripció en el Registre de Gestors de Residus de Catalunya.
5. Els transportistes de residus industrials han de portar el corresponent full de seguiment
acreditatiu dels desplaçaments. Al full de seguiment, el productor dels residus o el transportista
ha d’afegir-hi les característiques i els possibles perills que comporti el transport d’aquest tipus
de residus i la manera d’actuar en cas d’accident.
Article 79
Els productors i posseïdors de residus industrials i especials que es lliurin a un tercer que no
hagi obtingut la prèvia llicència municipal, respondran solidàriament amb el transportista de
qualsevol dany que puguin causar, així com també de la infracció que hagin comès.
Article 80
Obligacions dels posseïdors de residus industrials especials:
Els establiments o les empreses que produeixen o que són posseïdors de residus industrials
especials estan obligats a:
a) Adoptar les mesures que calguin per assegurar el transport, l’aprofitament o el tractament de
residus sense cap risc per a la salut o el medi.
b) Portar un registre en què consti l’origen, la quantitat i la composició característica dels
residus. Caldrà facilitar a l’Ajuntament informació d’aquest registre sempre que sigui reclamada;
igualment se l’informarà del sistema de tractament o d’aprofitament i del pla d’actuació en cas
d’emergència o d’accident.
c) Col·laborar amb l’Ajuntament amb la finalitat de permetre qualsevol examen, control,
enquestes o presa de mostres i facilitar també, si els són reclamats, els documents preceptius
segons la normativa vigent.
d) Informar immediatament a l’Ajuntament de la desaparició o la pèrdua de residus perillosos
dins del terme municipal.
Article 81
1. El lliurament i el transport dels residus industrials i especials es farà sempre mitjançant
elements contenidors o de transport específics 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 netejar l’espai ciutadà que n’hagi vist
afectat, sense perjudici de la imposició de la corresponent sanció ni de les responsabilitats
civils, administratives i penals que se’n derivin.
Article 82
1. La càrrega dels residus industrials i especials sobre el vehicle per al seu transport es farà a
l’interior de l’establiment lliurador. Només en casos de manifesta impossibilitat podrà efectuarse a la via pública, prèvia autorització de l’Administració Municipal.
2. Quan es tracti de residus especials, la càrrega a la via pública requereix autorització prèvia
municipal.
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3. No es permet la permanència de residus industrials ni especials a la via pública per un
període de temps superior a 1 hora. Els lliuradors estan obligats a custodiar-los fins al moment
que s’hagi produït la recollida, a l’interior de les seves dependències.
4. Un cop buidats, els elements contenidors dels residus industrials i especials s’han de retirar
immediatament de la via pública.
Article 83
Els centres generadors de residus sanitaris hauran de notificar a l’Ajuntament l’origen, el volum,
la tipologia i la destinació dels residus quan se’ls ho requereixi.
D’aquesta manera, l’Ajuntament pot accedir al llibre de control dels residus sanitaris el centre
generador i al llibre de control oficial de la instal.lació de tractament quan ho cregui oportú, per
la qual cosa aquesta documentació haurà d’estar sempre al dia.
Títol IV
Residus d’enderrocs i altres residus de la construcció, rehabilitació i reparació d’edificis.
Article 84
Els residus d’enderrocs i altres residus de la construcció, rehabilitació o reparació d’edificis es
regulen a la Ordenança Municipal per a la Gestió dels Residus de la Construcció, aprovada per
l’ Ajuntament de Cabrils en data 10 de desembre de 2000.
Títol V
Infraccions, sancions i procediment sancionador.
Article 85
Aquest títol regula les infraccions i les sancions corresponents, en relació a les matèries objecte
d’aquesta Ordenança, i procediment a aplicar per l’Ajuntament de Cabrils en tot exercici de la
seva potestat de sancionar. A aquestes efectes les normes següents han d‘estar adaptades als
principis de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques, i al Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost, que són de directa aplicació, i en tot cas en absència de regulació
pròpia.
D’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, la infracció dels preceptes d’aquesta ordenança serà sancionada per aquest
Ajuntament o proposada per aquest a altra instància de l’Administració quan, per la naturalesa
o la gravetat de la infracció, la sanció a imposar sigui superior, segons la legislació especifica
que sigui aplicable.
Article 86
Es consideraran infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l’incompliment total
o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta ordenança municipal, d’acord
amb el quadre que acompanya aquest text.
a) Són considerades infraccions lleus l’incompliment d’allò que disposen els articles 13.1, 24,
30, 36.2, 40.1, 64, i 78.2, de la present Ordenança.
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b) Són considerades infraccions greus l’incompliment o vulneració d’allò que disposen els
articles 11.2, 13.2, 15 b), 15 e), 15 f), 15 g), 15 j), 15 k), 16.1, 16.3, 34, 35.1, 35.2, 40.2,
43.2, 43.3, 43.5, 55, 68, 74, 80 b), 80 c), 82.2, i 82.3, de la present Ordenança.
c) Són considerades infraccions molt greus l’incompliment d’allò que disposen els articles 10,
13.3, 15 a), 15 c), 15 d), 15 h), 15 i), 17, 23, 45, 48, 50, 67.3, 70.1, 73.2, 73.3, 78.1, 78.5,
80 a), 80 d), i 81.1, de la present Ordenança.
Article 87
1. Les sancions a imposar són les següents:
a)
b)
c)
d)

Amonestació.
Multa.
Reposició del bé al seu estat inicial.
Suspensió temporal de l’activitat total o parcial, i de la llicència o títol municipal que
autoritza l’activitat.
e) Suspensió definitiva d’activitat total o parcial i revocació, en els mateixos termes, de la
llicència o títol municipal que autoritza l’activitat.
f) Precinte d’aparells, vehicles i altres mitjans mecànics, temporal o definitiu.
2. Les sancions previstes en aquesta Ordenança s’apliquen als responsables sense perjudici
de les accions civils i/o penals que escaigui emprendre en cada cas en defensa del bé públic i
de l’obligació de restablir els danys o d’indemnitzar pels perjudicis causats.
3. La multa que s’imposi en qualsevol cas pot portat aparellada qualsevol de les altres sancions
establertes als apartats 1 i 2 d’aquest article, especialment en la mesura que condicionin
l’exercici de l’activitat, sempre que es tracti d’infraccions greus o molt greus.
4. La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta ordenança no exclou la responsabilitat
civil o penal que pugui correspondre al sancionat.
De conformitat amb la disposició addicional de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, que modifica la
Llei de règim local, es poden imposar multes per infracció dels preceptes d’aquesta ordenança
fins a la quantitat màxima de cinquanta mil pessetes.
Article 88
Les infraccions seran sancionades per l’òrgan competent amb multes de fins a 300 Eur
(49.916,- ptes.) les lleus; fins a 1500 Eur (249,579,- ptes.) les greus i fins a 3.000 Eur
(499.158,- ptes.) les molt greus, així com també la retirada de l’autorització municipal quan així
estigui establert al tipus corresponent. Totes les infraccions podran tenir com a sanció
alternativa o complementària l’amonestació per part de l’òrgan competent quan aquest ho
cregui raonable i convenient.
Article 89
En cas que les infraccions s’hagin comès contra les persones, l’Ajuntament podrà mitjançar
entre les parts per tal que l’infractor repari la situació de falta comesa.
En cas d’arribar a un acord satisfactori entre ambdues parts, l’acte e reparació deixarà sense
efecte la possible sanció econòmica.
Article 90
En el supòsit d’infraccions contra béns públics, l’Ajuntament facilitarà a l’infractor la possibilitat
de commutar la sanció econòmica per a la reposició del bé malmès.
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Així mateix, facilitarà la possibilitat de commutar la sanció econòmica i el rescabalament de
despeses ocasionades al domini públic a través de la prestació de treballs a la comunitat, per a
la qual cosa s’arribarà a acords en cada cas.
Article 91
Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen tenint en compte criteris
objectius i subjectius, i es poden apreciar separadament o conjuntament.
1. Són criteris objectius:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
L’alteració social a causa del fet infractor
La gravetat del dany causat al medi ambient
La superfície afectada i el seu deteriorament
La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica
Els beneficis derivats de l’activitat infractora.

2. Son criteris subjectius i les sancions es graduaran, en cada cas concret, tenint en compte:
a) La bona o mala fe dels infractors.
b) La reiteració.
c) La transcendència social.
d) El benefici il·lícit.
e) El fet que l’objecte de la infracció sigui autoritzable, o no.
f) El grau d’incompliment efectiu dels supòsits previstos en aquesta ordenança.
Article 92
S’entén que hi ha reincidència si l’infractor ha estat sancionat per resolució ferma, per haver
comès més d’una infracció de la mateixa naturalesa dins el període o termini següent:
-

3 mesos per les infraccions lleus
6 mesos per les infraccions greus
1 any per les infraccions molt greus.

En cas de reincidència, la sanció s’aplicarà en el seu nivell màxim i podrà donar lloc a
classificar la infracció a un grau superior.
Article 93
Als efectes de sancionar, s’entén com a òrgan competent l’alcalde president de la corporació.
1. Sense perjudici de la sanció corresponent, els agents de l’autoritat impediran l’exercici de
l’actuació il·lícita i adoptaran les mesures cautelars necessàries a aquest efecte.
2. Quan els incompliments de les disposicions d’aquesta Ordenança suposin infraccions de
normes amb rang superior, s’incoarà el corresponent expedient sancionador i s’aplicaran les
sancions d’acord amb la legislació vigent en cada matèria.
En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents estimin que
els fets també podrien ser constitutius d’il.licitud penal, ho comunicaran al Ministeri Fiscal i
sol.licitaran testimoni sobre les actuacions practicades respecte de la comunicació.
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Article 94
Són persones responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança totes aquelles
que han participat activa o passivament en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin
persones físiques o jurídiques.
Article 95
1. Són responsables en concepte d’autor les persones que han comès directament o
immediatament el fet infractor i les que han impartit les instruccions o ordres necessàries per
poder-les cometre.
2. Iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà
resoldre sense cap mes tràmit amb la imposició de la sanció que procedeixi.
3. Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per part de l’implicat, en
qualsevol moment anterior a la resolució, implicarà igualment l’acabament del procediment,
sense perjudici de poder interposar els recursos corresponents.
Article 96
1. El pagament voluntari de la sanció que es proposi, dins els quinze dies naturals posteriors a
la notificació de la iniciació del procediment, implicarà l’automàtica reducció de la multa en un
20%. Aquesta opció serà manifestada a l’inculpat en l’esmentada notificació.
2. El pagament però no podrà ser satisfet a l’agent denunciant, sinó a la caixa de la Corporació
i a les entitats financeres amb les quals hi hagi un acord de col.laboració en la recaptació
d’ingressos municipals.
Article 97
No s’imposaran sancions per infraccions a les normes d’aquesta Ordenança, ni seran
executades, fins que no siguin fermes en via administrativa i en virtut del procediment que
s’estableix a continuació:
1. Iniciació. L’expedient sancionador s’inicia sempre d’ofici, per providencia de l’Alcaldia, a
pròpia iniciativa, com a conseqüència de petició raonada d’altres òrgans o amb denúncia
prèvia. En tot cas es podrà acordar la realització d’actuacions prèvies per investigar si
procedeix o no la iniciació de l’expedient.
La providencia contindrà:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
Els fets, la qualitat i la possible sanció.
Instructor i secretari, i l’especificació d’un període de tres dies per recusar el càrrec
en el supòsit establert a la llei.
Òrgan competent per resoldre-la i la informació dels serveis tècnics municipals de
les condicions i mesures preses.
Mesures cautelars, si s’escauen.
Indicació del dret a formular al·legacions a l’audiència en el procediment.

2. Instrucció. En el termini de 15 dies des de la notificació de l’anterior providència als
interessats, aquests podran aportar al·legacions, documents o informacions en defensa dels
seus drets.
Per la seva banda, l’instructor podrà practicar totes les diligències que siguin necessàries per
esclarir els fets i les responsabilitats.
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A més, l’instructor podrà acordar l’obertura d’un període de prova d’ofici, a proposta dels
interessats.
3. Proposta de resolució. Finalitzarà la instrucció amb la proposta de resolució en la qual,
motivadament es fixaran els fets, la seva qualificació i, si donen lloc a infracció administrativa,
la persona o persones responsables i la sanció i les mesures provisionals que escaiguin, o bé
la declaració de no existència de responsabilitat.
La proposta de resolució serà notificada als interessats, a qui es posarà e manifest el
procediment, durant 15 dies i en els termes que estableixi la llei.
4. Resolució. Finalment l’alcalde resoldrà mitjançant decret motivat i congruent, el qual serà
notificat als interessats. Aquest decret esgotarà la via administrativa, sense que es pugui
interposar res contra aquest recurs administratiu ordinari.
Article 98
Independentment del seu contingut essencial, la resolució declararà, si escau, l’exigència a
l’infractor de la reposició al seu estat original de la situació alterada i la indemnització dels
danys i perjudicis causats en la quantia que es determini a la fase d’instrucció.
Article 99
Quan la infracció sigui qualificable de lleu, serà d’aplicació el procediment simplificat d’acord
amb el que estableixen els articles 23 i 24 del RD 1398/93, que es descriuen breument a
continuació:
a) Providència d’inici de l’expedient.
b) Notificació als interessats de la reducció de tota la fase d’instrucció a un període de deu dies.
c) Proposta de resolució.
d) Resolució de l’alcalde en un termini de tres dies hàbils.
Article 100
1. Les infraccions que fa referència aquesta Ordenança prescriuran als sis mesos, llevat que
una norma de rang superior estableixi un període de prescripció diferent.
2. Aquest termini començarà a comptar des del moment que l’Administració tingui coneixement
de l’existència de la infracció i correrà mentre no s’hagi iniciat actuació sancionadora.
3. Les infraccions derivades de l’exercici irregular d’una activitat s’entenen continuades i no
començarà a transcórrer el termini de prescripció fins que no desaparegui la causa de la
infracció.
4. Qualsevol actuació de l’Administració en relació amb les infraccions interromp la prescripció i
s’ha d’iniciar, novament, el còmput del termini fixat a l’apartat 1.
Disposició addicional
Els preceptes que estableix aquesta Ordenança s’entenen sense perjudici de les intervencions
que corresponguin a altres organismes de l’Administració en l’esfera de llurs respectives
competències.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les ordenances, bans i reglaments municipals d’aquest Ajuntament
que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions d’aquesta Ordenança.
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Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies, previst a l’article 65.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, comptats a l’endemà de la
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
L’anunci s’ha publicat en el BOP núm. 18 del dia 21/1/03
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