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Ordenança governativa

Ordenança Municipal reguladora de la
GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
Article 1 : Objectius
Els objectius bàsics de la recollida residus són:
1. L’Ajuntament de Castellví de Rosanes en matèria de gestió de residus està adreçada a
desenvolupar plenament els objectius de minimització, reutilització i reciclatge.
2. Dificultar al màxim aquell qui no vulgui realitzar cap mena de separació en origen.
3. Aconseguir un municipi encara més net.
4. Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i la recollida selectiva
que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat.
5. Assolir un nivell de gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista tècnic,
social i econòmic.
6. Aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus, fomentant
una conducta cívica als ciutadans.

Article 2 : Objecte de l’ordenança
Aquesta Ordenança té per objecte regular les condicions en les quals l’Ajuntament ha de
prestar i l’usuari ha d’utilitzar el servei de recollida de residus municipals i altres Residus, la
gestió dels quals correspongui als ens locals, complementa per tant, Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, por el que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus, i
d’altres disposicions aplicables.

Article 3 : Compliment de l’ordenança per part dels ciutadans

1. Tots els ciutadans i ciutadanes estan obligats al compliment d'aquesta ordenança i de les
disposicions complementàries que, en matèria 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.
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Article 4 : Àmbit d’aplicació

És àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança, els residus classificables com a residus
municipals pel que fa al foment de la seva reducció, a la recollida i al tractament en tot a
l’àmbit territorial del municipi de Castellví de Rosanes.

Article 5 : Definició de conceptes

Al llarg d’aquest document es farà referència a una sèrie de conceptes que cal definir a
continuació:
-

Residus sòlids urbans (municipals): són els residus generats en domicilis particulars,
comerços, oficines i serveis, excloent els residus industrials (encara que per la seva
naturalesa o composició pugui assimilar-se als residus urbans), i en tot cas els
considerats especials (entenent com a especials: restes de pintures, llums fluorescents,
medicaments, olis, bateries...).

-

-

En cap cas seran objecte de la recollida municipal de deixalles els residus següents:


Residus sanitaris i de laboratoris.



Runes d’obres.

Residus comercials: Residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al
detall, a l’engròs, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis. Queden inclosos en
aquesta categoria els envasos i residus d’envasos comercials no especials, la gestió dels
quals no es realitzi a través d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn, o un sistema
integrat de gestió, d’acord amb la legislació específica d’aplicació.

-

Residus industrials assimilables a urbans: són els residus originats a la indústria que
tenen la consideració d’assimilables a municipals d’acord amb el que estableix la
legislació específica en matèria de residus.

-

Gestió de Residus: la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la valorització, la
disposició del rebuig i la comercialització dels residus.

-

Recollida Selectiva: el sistema de recollida separada de les diferents fraccions. Aquesta
recollida ha de permetre la separació dels materials valoritzables continguts en els
residus, per tal de fer possible el seu aprofitament.

-

Usuaris del servei de recollida: les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que ocupin o utilitzin els habitatges i els
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locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei és de
sol·licitud o recepció obligatòria o bé voluntària, sigui a títol de propietari, d’usufructuari,
d’arrendatari, d’habitant o, fins i tot, de precari.
-

Punts de recollida: espai a la via pública en els que hi ha situats contenidors de les
diferents fraccions de residus per tal de què els usuaris dipositin els residus.

-

FORM (Fracció orgànica dels residus urbans): Fracció orgànica dels residus urbans
fonamentalment constituïda per restes de menjar (verdures, fruita, peix, carn, farines, ...) i
restes vegetals (jardineria i poda) en petita quantitat, susceptible de degradar-se
biològicament.

-

Fracció Envasos: Es considera material apte aquell que contingui únicament envasos
lleugers de productes de consum final: plàstics, llaunes, tetrabriks, porexpan, materials
fèrrics, paper d’alumini.

-

Fracció Paper/cartró: Es considera un bon material tot aquell paper o cartró que no
formi part d’un material mixt o molt contaminat.

-

Fracció resta: Inclou aquells materials que, de moment, no són reciclables.

-

Residus voluminosos: Es tracta d’aquells residus municipals que per la seva grandària i
naturalesa, s’han de recollir i tractar de manera específica, aquest tipus de residus es
refereix bàsicament a mobles, electrodomèstics, embalatges i altres objectes similars de
procedència domiciliària.

-

Fracció vegetal i restes de poda: Són aquells residus vegetals de grans dimensions
procedents del manteniment de jardins, zones verdes... que degut a la seva mida i
volum no es poden dipositar dins els contenidors de matèria orgànica.

-

Material impropi : Elements estranys al contingut bàsic d’una determina fracció dels
residus urbans recollits selectivament.

-

Residus perillosos: Aquells que figurin en la llista de residus, marcats com perillosos
aprovada per la Decisió 2001/118/CEE de la Comissió Europea de 16 de gener de 2001
(DOCE L47, 16/2/2001) i incorporada a l’Ordenament Estatal per l’Ordre MAM/304/2002,
de 8 de febrer (BOE 43 de 19/2/2002).

Article 6 : El servei municipal de gestió de residus
1. La gestió dels residus municipals inclou la selecció en origen per part del ciutadà de les
diferents fraccions dels residus de les quals se’n fa recollida selectiva, el dipòsit
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d’aquestes fraccions i de resta en els indrets i en els moments que l'Ajuntament
assenyali.
2. També inclou el transport i la valorització de les diferents fraccions dels residus recollits
de forma selectiva i la disposició de la resta per part del servei municipal de gestió dels
residus municipals, en consonància amb el que estableix la Llei 9/2008, del 10 de juliol,
de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus i de la resta de
normativa vigent sobre gestió de residus.
El servei de gestió dels residus municipals serà prestat per l’Ajuntament amb caràcter
general i obligatori en tot el territori municipal.

Article 7: Residus exclosos del servei de gestió de residus municipals

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 i els residus especials del sector terciari que per les seves
característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic.
2. 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 Llei 6/1993, del 15
de juliol, reguladora dels residus.
3. L'Ajuntament no es farà càrrec dels residus originats a la indústria assimilables als
municipals que estiguin ubicats en els polígons industrials Rosanes i Ca n’Abat.
4. Resten exclosos del servei de gestió de residus municipals, els residus comercials i de
restauració generats en les activitats que acreditin la gestió d’aquells per part d’un gestor
privat autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya.

Article 8: La recollida dels residus municipals

La recollida selectiva és el sistema de recollida separada de les diferents fraccions
diferenciades de residus, procedents de la separació en origen dels residus municipals, que
facilita l’aprofitament dels materials valoritzables continguts en els residus.

La recollida de residus municipals inclou la recollida selectiva de les fraccions dels residus
següents:
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L’Annex

Fracció orgànica
- Fracció resta
Fracció d’envasos
- Voluminosos
Fracció paper- cartró
- Fracció vegetal
Fracció vidre
1 d'aquesta ordenança recull les fraccions de residus que s’han de separar en

origen indicant els elements de contenció específica que a tal efecte estan instal·lats a la via
pública en que cal dipositar cada fracció. L’Ajuntament actualitzarà el contingut d’aquest
annex quan sigui necessari atenent als canvis en el sistema de recollida de residus
municipals.

Article 9: Modalitats recollida de residus

Segons la classe de residu el servei municipal de recollida general de residus pot adoptar les
modalitats següents:
1. Recollida en contenidors situats a la via pública de la fracció resta (FR), fracció orgànica
(FORM), fracció envasos, fracció vidre i fracció paper-cartró.
2. Recollida porta aporta de voluminosos i fracció vegetal (FV).
3. Recollida contenidors FORM d’ús exclusiu per a grans productors singulars.
L’Ajuntament podrà establir d’altres modalitats quan cregui convenient o necessari per tal
d’optimitzar, facilitar etc.... el servei de recollida de rsu.

Article 10: Establiments comercials adherit a la recollida de residus municipals

1. Entendrem per residus comercials aquells residus municipals generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall, hostalera, bars, mercats, oficines i serveis.
2. Els establiments i comerços que generin residus assimilables als domèstics es podran
integrar al sistema de recollida domèstica amb model porta a porta (fracció orgànica) i
aportació contenidors a vorera en les fraccions de paper-cartró, vidre, envasos i resta.
3. Tots aquells que no s’integrin dins la recollida domèstica estaran obligats a presentar a
aquest Ajuntament la documentació necessària conforme han contractat la gestió dels
residus que generen per mitjà d’una empresa degudament acreditada per l’Agència
Catalana de Residus. Aquests establiments no podran ocupar la via pública amb
contenidors ni dipòsits. Si els serveis tècnics i/o els vigilants municipals ho consideren
necessari els hi podran demanar les fitxes de seguiment de la gestió de residus.
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Article 11: Obligacions dels usuaris del servei respecte a la recollida de residus
municipals

1.- Domèstics
1. Correspon als usuaris del servei separar les diferents fraccions en origen i dipositarles, segons el calendari i horari establert per l’Ajuntament als contenidors
corresponents (segons residus) situats a la via publica.
2.

És obligació de l’usuari dipositar les diferents fraccions als contenidors corresponents,
segons les condicions relatives al lliurament del residu que es i dipositar els residus de
les diferents fraccions en l’horari i dia que determini l’Ajuntament. (no és obligatori però si
recomanable l’entraga fracció orgànica amb bossa compostables)

3. És obligació de l’usuari evitar vessaments i olors a la via pública.
4. Utilitzar correctament els contenidors de recollida en els punts de recollida habilitats i,
en conseqüència, no dipositar d’altres residus que no siguin els que corresponguin,
d’acord amb l’Annex 1.
5. Es prohibeix dipositar residus en estat líquid a l’interior dels contenidors.
6. Es prohibeix dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors.
7. Es prohibeix moure o traslladar els contenidors fora del lloc que s’ha previst la seva
ubicació.
8. Es prohibeix dipositar la FV i els voluminosos als contenidors habilitats a la via pública.

2.- Establiments comercials
1. Correspon als usuaris del servei separar les diferents fraccions en origen i dipositarles, segons el calendari i horari establert per l’Ajuntament davant el seu establiment, a
menys que s’acordi una ubicació diferent amb l’Ajuntament.
2. És obligació de l’usuari dipositar les diferents fraccions segons les condicions descrites
a continuació:
-

-

Fracció orgànica: l’usuari ha de dipositar la fracció orgànica amb el cubell
facilitat per l’Ajuntament o similar en el calendari i horari indicat per l’Ajuntament,
i l’haurà de retirar de la via pública en l’horari establert també per l’Ajuntament.
Fracció paper i cartró: és obligació de l’usuari dipositar el cartó dins del cubell
blau
Fracció envasos: l’usuari ha de dipositar la fracció envasos en els contenidors
situats a la via publica habilitats.
Fracció resta: l’usuari ha de dipositar la fracció resta en el contenidor habilitat a
la via publica en el calendari i horari indicat per l’Ajuntament.
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3. Dipositar els residus de les diferents fraccions en l’horari i dia que determini
l’Ajuntament.
4. És obligació de l’usuari evitar vessaments i olors a la via pública.
5. Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva dels punts de recollida
habilitats i, en conseqüència, no dipositar d’altres residus que no siguin els que
corresponguin, d’acord amb l’Annex 1.
6. Es prohibeix dipositar residus en estat líquid a l’interior dels contenidors.
7. Es prohibeix dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors.
8. L’usuari té l’obligació de mantenir el seu bujol/ contenidor en un bon estat i net.
9. L’usuari està obligat a emprar els punts de recollida adequadament en cas que
complint els horaris i calendari establert.
10. Aquell establiment que no estigui adherit al servei de recollida té prohibit dipositar els
seus residus en punts de recollida o usar el servei.

Article 12. Normes relatives als residus voluminosos i fracció vegetal

1. Els residus voluminosos i FV no es podran dipositar a l’interior dels contenidors de
residus municipals dels punts de recollida, sinó que seran objecte d'una recollida
específica a la via pública mitjançant el servei gratuït que tingui establert l’Ajuntament per
als domicilis previ avis via telefònica i l’usuari té l’obligació de situar-ho davant la porta
del seu habitatge en el dia i l’horari establert que marqui el protocol de recollida de
residus voluminosos, mobles i estris, o bé traslladats directament pels seus posseïdors a
les deixalleries municipals.
2. 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.
3. L’usuari tindrà obligació d’entregar la fracció vegetal (FV) amb feixos lligats etc.. que
faciliti la recollida.

Article 13. Programació
Els serveis municipals faran pública la programació prevista de dies, horaris i mitjans per a la
prestació dels serveis de recollida. L’Ajuntament podrà introduir les modificacions que per
motius tècnics siguin d’interès públic
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Article 14. Inspeccions i denúncies
Els vigilants locals i/o els tècnics municipals seran responsables de les tasques d’inspecció i
de compliment d’aquestes ordenances.
Tot ciutadà o persona jurídica podrà denunciar qualsevol infracció a aquesta Ordenança.
Les denúncies originaran l’obertura del corresponent expedient per part de les autoritats
municipals. Es faran les indagacions pertinents seguint els tràmits preceptius, amb l’adopció
de les mesures cautelars necessàries, fins la resolució final de l’expedient.
L’instructor en el procediment sancionador serà el regidor titular de la regidoria de
Governació.

Article 15. Infraccions

1. Infraccions greus i molt greus
Són infraccions greus i molt greus, en matèria de gestió de residus, les tipificades al Decret
Legislatiu 1/2009, 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus, i de les disposicions amb rang de llei que substitueixin o modifiquin les anteriors.

2. Infraccions lleus per infracció d’aquesta ordenança
A més de les infraccions tipificades com a lleus en la legislació esmentada amb anterioritat,
són faltes lleus per infracció d’aquesta ordenança, les següents:
En matèria de gestió de residus municipals:
a) Lliurar residus diferents als assignats al contenidor situat a la via pública o 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 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 punts de recollida (contenidors), 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.
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g) Abandonar els residus i/o elements voluminosos en llocs, en condicions no permesos
en aquesta ordenança, fora dels dies indicats o sense previ avís.
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) Usar els contenidors habilitats a la via pública sense estar adherit al servei.
j) Resta prohibit moure o traslladar els contenidors fora del lloc que els serveis tècnics
municipals han previst per a la ubicació d’aquests contenidors.
k) Els residus vegetals voluminosos no podran ser dipositats en l’interior d’aquest
contenidors. Alternativament, aquest tipus de residu haurà de ser portat per part dels
generadors, a la deixalleria municipal o usar el servei porta a porta habilitat per aquest
fi.

Article 16. Sancions
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb advertiment per escrit o multa de 30 €
fins a 200 €.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multa de 201 € fins a 300 €.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de 301 fins a 600 €.

El valor de la sanció es graduarà atenent a factors com l’afectació de la salut i la seguretat
de les persones, l’alteració social, la gravetat del dany, la reincidència i la possibilitat de
reparació del mateix i el benefici derivat per al responsable, així com a circumstàncies del
subjecte, com son el grau d’intenció i de participació, la capacitat econòmica i la reincidència

Article 17. Persones responsables

1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta ordenança tots aquells qui han
participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o
jurídiques.
2. Si el productor o el posseïdor de residus en lliura a tercers que no tenen l’autorització
necessària o en lliura incomplint les condicions establertes per aquesta ordenança, ha de
respondre solidàriament amb ells dels perjudicis que es produeixin per causa dels
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residus i de les sancions que escaigui d’imposar d’acord amb el que estableix aquesta
ordenança.

Article 18. Procediment i òrgans competents

1. Fins que l’Ajuntament no hagi un de propi, el procediment per a la imposició de les
sancions per les infraccions previstes s’ajustarà als principis previstos al Títol IX de la Llei
de Règim Jurídic de les administracions Públiques i del procediment Comú i al que
estableix el Decret 278/1993 de 9 e novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC núm. 1827 de
29.11.1993)
3. Correspondrà a l’Alcalde la imposició de les sancions a què fa referència el present
Capítol, llevat que les infraccions puguin ser mereixedores d’una sanció o multa superior
a la que poden fixar els ens locals, en el qual cas seran imposades, a proposta de
l’Ajuntament, per les autoritats estatals o autonòmiques competents

Castellví de Rosanes, 24 de febrer de 2010.

L’ALCALDE

Lluís Tomàs i Moreno
DILIGÈNCIA:
Per a fer constar que la present ordenança aprovada inicialment pel ple municipal de 25 de
febrer de 2010, ha estat aprovada definitivament i publicada en la seva integritat al BOPB
núm. 109 (Annex I) de 7 de maig de 2010.
Castellví de Rosanes, 8 de maig de 2010.
LA SECRETÀRIA,
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ANNEX 1
RESIDUS OBJECTE DE RECOLLIDA SELECTIVA DEL SERVEI MUNICIPAL DE
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
RESIDUS QUE CAL SEPARAR :

MATÈRIA ORGÀNICA
SI
Restes de fruita i verdura
Restes de carn i peix
Ossos
Marró de cafè
Restes d’infusions
Serradures
Closques de fruits secs i
d’ous
Restes de plantes i del jardí
Taps de suro
Paper de cuina brut

NO
Llaunes, xapes i metalls
Plàstics
Brics
Paper d’alumini
Bolquers i compreses
Pols d’escombrar
Cendra i burilles de cigarreta
Articles de pell
Restes de ceràmica
Restes de bricolatge

VIDRE
SI
Ampolles
Pots de vidre
(sense taps ni xapes)

NO
Bombetes
Fluorescents
Miralls
Taps d’ampolla

PAPER/CARTRÓ
SI
Diaris i revistes
Llibres i llibretes
Cartró plegat
Fulls d’ordinador

NO
Paper carbó
Paper brut
Paper plastificat
Paper d’alumini

ENVASOS
SI
Envasos plàstics
Envasos metàl·lics
Brics

NO
Vidre
Paper i cartró
Envasos de productes tòxics

NOTA: Tota la resta de deixalles (no especials) va al contenidor de resta.
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