Divendres, 31 de maig de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Dosrius
ANUNCI
No havent-se presentat al·legacions contra l’acord de l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el 28/02/2013, d’aprovació
inicial de la proposta de modificació de l’Ordenança de recollida de residus del municipi de Dosrius, elaborada per la
Comissió d’Estudi, constituïda per Decret de l’Alcaldia de data 29 de gener de 2013, es produeix, en compliment de la
legislació vigent, la publicació íntegre del text aprovat, que literalment diu:
"ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS AL MUNICIPI DE DOSRIUS
ÍNDEX
PREÀMBUL: OBJECTIUS GENERALS I MARC LEGAL VIGENT
Competències de les entitats locals
Respecte els residus municipals comercials i d’origen industrial
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1.- Disposicions generals i principis bàsics
Article 2.- Objecte
Article 3.- Àmbit d’aplicació
Article 4.- Definicions de residus
Article 5.- Residus exclosos dels serveis municipals de recollida de residus
Article 6.- Fraccions a separar dels residus municipals
Article 7.- Drets i deures dels habitants de Dosrius
Article 8.- Prestació de serveis
Article 9.- Promoció dels principis bàsics
Article 10.- Aplicacions per analogia
TÍTOL II. MODALITAT DE RECOLLIDA SELECTIVA: ÀREES DE CONTENIDORS DE SUPERFÍCIE A LA VIA PÚBLICA
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Article 11.- Introducció
Article 12.- Dels habitatges disseminats en sòl no urbanitzable
Article 13.- Dels drets i deures dels usuaris generadors de vidre
Article 14.- Dels drets i deures dels usuaris generadors de paper i cartró
Article 15.- Dels drets i deures dels usuaris generadors d'envasos lleugers
Article 16.- Dels drets i deures dels usuaris generadors de la fracció resta
Article 17.- Dels drets i deures dels usuaris generadors de matèria orgànica i restes verdes.
Article 18.- Recollida de piles
Article 19.- Recollida de roba i calçat
Article 20.- Recollida de fàrmacs i medicaments
Article 21.- Disposicions comunes per als usuaris dels contenidors a la via pública
Article 22.- Prohibicions
Article 23.- Dels actes lúdics o d’altra mena generadors de residus municipals o comercials
Article 24.- Instal·lacions i espais als edificis
TÍTOL III. EL SERVEI CONCERTAT DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Article 25.- Servei de recollida de voluminosos
TÍTOL IV. ELS RESIDUS PROVINENTS DE LA NETEJA I ESPORGA DE JARDINS PARTICULARS
Article 26.- Servei de recollida de residu verd o vegetal (RV) assimilable a brossa orgànica
Article 27.- Servei de recollida de residu verd o vegetal (RV) no assimilable a brossa orgànica
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TÍTOL V. EL COMPOSTATGE CASOLÀ
Article 30.- El compostador
Article 31.- Els beneficiaris de la bonificació de la taxa
Article 32.- La bonificació de la taxa
TÍTOL VI. ELS RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS
Article 33.- Els residus municipals especials
TÍTOL VII. ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
Article 34.- Els residus de construcció i enderroc en obres menors
Article 35.- Els residus de construcció i enderroc
TÍTOL VIII. ELS RESIDUS INDUSTRIALS
Article 36.- Els generadors de residus industrials
Article 37.- Obligacions dels generadors i posseïdors de residus industrials
Article 38.- Gestió de residus industrials
TÍTOL IX. LA DEIXALLERIA FIXA D’ARGENTONA
Article 39.- Usuaris del servei de deixalleria d’Argentona
Article 40.- Accés a la deixalleria
Article 41.- Residus admesos
Article 42.- Preus públics i límit d'aportació de residus
Article 43.- Procediment de lliurament
Article 44.- Recepció de materials
Article 45.- Horari d’atenció al públic
Article 46.- Visites programades
Article 47.- Emmagatzematge i gestió dels materials recollits a la deixalleria
TÍTOL X. LA DEIXALLERIA MÒBIL
Article 48.- Usuaris de la deixalleria mòbil
Article 49.- Residus admesos
Article 50.- Procediment de lliurament
Article 51.- Recepció i acceptació dels materials
Article 52.- Horari d’atenció al públic
TÍTOL XI. ELS RESIDUS COMERCIALS
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Article 53.- Obligacions dels generadors de residus comercials
Article 54.- Gestió dels residus comercials
Article 55.- Sistema de recollida comercial municipal
Article 56.- De la gestió de la FORM
Article 57.- Dels bujols estandarditzats dels grans productors i generadors Singulars de la FORM
Article 58.- El mercat municipal del diumenge
TÍTOL XII. ELS HORTS MUNICIPALS
Article 59.- Tipologia del residu
Article 60.- Deposició del residu
Article 61.- Altres tipologies de residus
TÍTOL XIII. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 62.- Infraccions
Article 63.- Sancions
Article 64.- Procediment sancionador
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Article 65.- Criteris de la graduació
Article 66.- Criteris objectius
Article 67.- Causes d’agreujament
Article 68.- Reincidència
Article 69.- Pagament
Article 70.- Persones responsables
Article 71.- Autors i altres responsables
Article 72.- Atribucions de la funció inspectora
Article 73.- Obligacions de les persones o entitats inspeccionades
TÍTOL XIV. MESURES SUBSTITUTIVES
Article 74.- Disposicions generals
Article 75.- Procediment
Article 76.- Tipus de mesures
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
DISPOSICIÓ FINAL
ANNEX I. Residus admesos a la deixalleria municipal
ANNEX II. Infraccions
ANNEX III. Model de document de sol·licitud de reducció de taxa de brossa pel fet de fer compostatge domèstic
ANNEX III: Model del document de voluntariat
PREÀMBUL: OBJECTIUS I MARC LEGAL VIGENT
La planificació de la gestió dels residus es fonamenta en uns principis generals que emanen, bàsicament, del Vè i VIè
programes d’acció de la Unió Europea, de l’estratègia comunitària de la gestió de residus i de les normatives de diferent
rang, en primer lloc la Constitució Espanyola.
La Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, així com el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus, estableixen com a objectius, per aquest ordre de
prioritats, la minimització en la generació de residus, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització
obligatòria de determinats tipus de residus.
Per altra banda, la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, de transposició de la Directiva 92/94/CE,
fixa uns objectius de reducció, reciclatge i valorització dels Estats membres que hauran de complir en el termini de 5
anys d’ençà de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei.

D’acord amb la Llei 8/2008, del 10 de juliol, llei de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus.
Competències de les Entitats Locals
La Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, determina que les entitats locals seran competents per a la gestió dels
residus municipals en els termes establerts en aquesta Llei i en les que, en el seu cas, dictin les Comunitats Autònomes.
Correspon als municipis, com a servei obligatori, la recollida i el transport dels residus urbans, en la forma en què
estableixen les respectives ordenances.
De conformitat amb el que disposa l’article 20 de la Llei estatal 10/1998, de 21 d’abril, reguladora de residus, els
posseïdors de residus municipals estaran obligats a lliurar-los a les Entitats Locals en les condicions que determinin les
respectives ordenances.
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D’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 66 i 67 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
el Municipi té competències pròpies en els serveis de neteja viària i recollida i tractament de residus, així com en matèria
de protecció del medi ambient.
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Les Entitats Locals adquiriran la propietat dels residus municipals des del moment del lliurament i els posseïdors
quedaran exempts de responsabilitat pels danys que puguin causar aquests residus, sempre que en el seu lliurament
s’hagin observat les Ordenances.
Quan les Entitats Locals considerin que els residus municipals presenten característiques que dificultin llur recollida,
transport, valorització o eliminació, podran obligar al productor o posseïdor dels mateixos a què, prèviament a llur
recollida, adoptin les mesures necessàries per tal d’eliminar o reduir aquestes característiques o que els dipositin en la
forma i lloc adequats.
Igualment, l’esmentat article disposa que, quan es tracti de residus municipals diferents als generats en domicilis
particulars, les entitats locals competents, per motius justificats, podran obligar als posseïdors a gestionar-los per si
mateixos.
Per altra banda, les Entitats Locals, mitjançant les Ordenances municipals, han de promoure la previsió en els edificis
d’habitatges i d’oficines, i en els comerços, els tallers i d’altres establiments emplaçats en medis urbans, d’espais i
d’instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió descrites per
aquesta Llei.
La Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, en el seu article
22 (modificació de l’article 47 de la Llei 6/1993) estableix la obligatorietat per a tots els municipis de prestar el servei de
recollida selectiva de les diverses fraccions de residus. Aquest mateix article també estableix que el lliurament separat
de residus orgànics s’ha de dur a terme d’acord amb el pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció
orgànica de l’àmbit territorial corresponent.
Respecte els residus municipals comercials i d’origen industrial
La LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus defineix el
concepte de residu comercial i estableix una regulació específica per a aquests residus, a fi de millorar-ne la gestió i
garantir que els productors i els posseïdors n'assumeixin tota la responsabilitat en la gestió, sens perjudici que els ens
locals n'assumeixin la gestió directa, de manera que es respectin llurs competències en matèria de residus municipals.
El mateix règim s'aplica als residus d'origen industrial assimilables als municipals.
Respecte els residus de construcció i demolició
La LLEI 105/2008, d’1 de febrer reguladora de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició defineix els
conceptes de productor de residus de construcció i demolició i les obligacions que s’imposen al productor.
TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS, OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 1.- Disposicions Generals i principis bàsics
La present ordenança té per objecte la regulació, dins l’àmbit de les competències de l'Ajuntament de Dosrius i dins el
seu terme municipal, de les següents situacions i activitats:

2. Implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica continguda en els residus municipals (FORM) en tot el municipi
de Dosrius i tractar-la per obtenir compost de qualitat
3. La recollida i transport dels materials residuals i dels productes destinats pels seus productors o posseïdors a
l’abandonament que, no estant inclosos específicament en els apartats precedents són, d'acord amb la legislació vigent,
de competència municipal.
4. Fomentar l’increment de l’eficiència de les recollides selectives de les fraccions d’envasos, paper i cartró i vidre,
voluminosos, residus d’aparells elèctrics i electrònics i altres d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals a
Catalunya (Progremic 2007-2012).
5. Tractar la fracció Resta mitjançant processos de triatge, mecànics i biològics per a reduir i estabilitzar el rebuig final i
obtenir, quan sigui possible, el màxim aprofitament i valorització de les fraccions segregades, com a pas previ a la
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1. La recollida i transport de residus domèstics i també els residus de comerços i oficines i serveis i d’altres residus.
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disposició final d’un rebuig més inertitzat i/o estabilitzat d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals a
Catalunya (Progremic 2007-2012).
6. Fomentat mesures de prevenció i accions per a potenciar el consum sostenible que ajudi a la reducció de residus,
d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals a Catalunya (Progremic 2007-2012).
7. La política de l’Ajuntament en matèria de gestió de residus municipals i comercials està adreçada a la consecució de
la següent jerarquia ambiental:
a) Prevenció i minimització dels residus.
b) Reutilització dels residus.
c) Recollida selectiva de les diferents fraccions residuals.
d) Reciclatge dels residus, inclosa la matèria orgànica per mitjà del compostatge.
e) Valorització dels residus amb recuperació energètica.
f) Deposició controlada dels residus quan no sigui possible cap de les altres opcions esmentades.
Article 2.- Objecte
1. Per a garantir l’assoliment dels objectius fixats a l’article anterior i dins l’àmbit de les competències de l'Ajuntament de
Dosrius, s’habilitaran els següents serveis i procediments, en funció de quina sigui la millor solució tècnica i econòmica
per la zona tenint en compte la recollida diferenciada de la fracció orgànica.
2. Els possibles sistemes de recollida, en funció de la millor solució tècnica i econòmica, que es plantegen de la següent
manera:
a) Sistema amb àrees de vorera amb contenidors al carrer de les fraccions orgànica, verd no assimilable a orgànica i
resta als tres nuclis urbans i a les urbanitzacions, així com a determinades zones aïllades del municipi.
b) Sistema amb àrees de vorera amb contenidors al carrer de les fraccions dels envasos, del vidre, roba i del paper i
cartró a tot el municipi.
c) Deixalleria Municipal (Argentona, Dosrius i Òrrius): ofereix el seu servei a particulars, comerços, oficines i serveis, i a
petits tallers. Els materials admissibles s’especifiquen a l’Annex III. Aquest servei podrà establir preus públics, que
vindran regulats per la corresponent Ordenança Fiscal.
d) Deixalleria mòbil municipal (Argentona, Dosrius i Òrrius): ofereix el seu servei només a particulars. Els materials
admissibles s’especifiquen a l’annex III.
e) Recollida selectiva de roba i calçat.
f) suprimit
g) Recollida selectiva domiciliària i concertada de voluminosos.
h) Altres sistemes que es pugin establir.
Article 3.- Àmbit d’Aplicació

Article 4.- Definicions de residus (segons Progremic 2007-20012).
1. Segons la seva procedència, s’entén per:
a) Residu: material que es genera com a conseqüència no desitjada de qualsevol activitat humana, el generador o
posseïdor del qual se n’ha desprès o té la intenció o obligació de desprendre-se’n.
b) Residus municipals (RM): 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, els mobles, els estris i els vehicles abandonats, els residus
i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.
c) Residu domèstic: residu municipal que prové de les activitats domèstiques.
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L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és tot el municipi de Dosrius.
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d) Residu Comercial: residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hostaleria, els
bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus
originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.
e) Residus industrials assimilables: Els residus originats a la indústria que per la seva naturalesa, composició i volum
poden assimilar-se als residus esmentats a l’apartat anterior i poden ser objecte de la recollida ordinària de residus
municipals.
f) Altres definicions establertes al Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012).
2. D’altra banda, cal dir que hi ha una sèrie de residus d’origen municipal (els medicaments caducats, els vehicles fora
d’ús, els pneumàtics, els residus especials generats en petites quantitats, electrodomèstics amb CFC, residus ofimàtics,
residus fotogràfics, olis minerals i altres), la gestió dels quals s’ha de coordinar segons el que estableix el nou Programa
de Gestió de Residus Industrials de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012) i el que estableix la legislació i la present
ordenança sobre residus admesos a la deixalleria.
Article 5.- Residus exclosos dels serveis municipals de recollida de residus
Queden exclosos dels serveis municipals de recollida de residus municipals els materials residuals següents:
a) Els residus d’obra i enderroc.
b) La fracció resta, cendres i escòries produïdes en fàbriques, tallers i magatzems.
c) Les cendres produïdes en les instal·lacions de calefacció central dels edificis, amb independència de quina sigui la
seva destinació.
d) Els residus de tipus industrial.
e) Els detritus humans.
f) Els animals morts.
g) Els fems produïts en parcs urbans i altres establiments públics o privats.
h) Els productes procedents del decomís.
i) Les matèries i els materials contaminants i corrosius.
j) Les matèries i els materials la recollida, tractament o disposició del rebuig dels quals requereixen l'adopció de mesures
higièniques o de seguretat especials.
k) Les fibres d’amiant o els materials que les puguin contenir.
l) Qualsevol material residual que en funció del seu contingut o forma de presentació es pugui qualificar de perillós i
aquells especificats a l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus i de l’article 3 de la
Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993.

Article 6.- Fraccions a separar dels residus municipals
1. Als efectes d’aquesta ordenança s’entenen com a principals fraccions a separar en origen per part dels habitants de
Dosrius:
a) Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM): fracció orgànica dels residus municipals fonamentalment
constituïda per restes de menjar (verdures, fruita, closques, peles, carn, peix, farines,...) susceptible de degradar-se
biològicament. Comprèn els residus orgànics propis de la llar que es produeixen principalment en les cuines en la
manipulació, preparació i consum de menjar. També els residus provinents de generadors singulars, com ara
restaurants, hotels, comerços d’aliments i altres.
b) Residu verd o vegetal (RV) assimilables a brossa orgànica: s’assimilen a brossa orgànica totes les restes vegetals,
procedents de neteja i esporga de jardins particulars, sempre i quan siguin en petites quantitats i no continguin restes
llenyoses.
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m) Qualsevol altra mena de material residual assimilable als assenyalats en els apartats anteriors, i en tot cas els que
en circumstàncies especials es determinin.
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c) Residu ver o vegetal (RV) no assimilables a brossa orgànica: restes llenyoses, brancam caigut, mort o poda provinent
de la neteja i esporga de jardins particulars, o bé les restes vegetals descrites en l’apartat b), però en grans quantitats.
d) Fracció paper: fracció dels residus municipals constituïda per paper (també s’hi inclou el cartró). Comprèn diaris,
revistes, fulletons, cartons, paper escrit, paper d’ordinador i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquests materials.
e) Fracció vidre: fracció dels residus municipals constituïda per envasos de vidre. Inclou els residus d’envasos utilitzats
per a les ampolles d’aigües minerals, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats, làctics i altres
envasos.
f) Fracció envasos: fracció dels residus municipals constituïda pels envasos. Inclou cartró envàs, vidre envàs i els
anomenats envasos lleugers. Es consideren envasos tot producte fabricat amb materials de qualsevol naturalesa i que
millor s’utilitzi per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries primeres, fins a
articles acabats, en qualsevol fase de la cadena de fabricació, distribució i consum. També es consideren envasos tots
els articles d’un sol ús utilitzats amb aquesta mateixa finalitat. Es consideren envasos lleugers la fracció dels envasos
amb la característica comuna de tenir una baixa relació pes/volum. Fonamentalment constituïda per ampolles i pots de
plàstic, plàstic film, llaunes i brics o cartró per begudes.
g) Residu municipal voluminós o voluminosos (RVOL): residus que per la seva grandària distorsionen la gestió ordinària
dels residus municipals, com ara electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i altres.
h) Residu municipal especial: residus municipals que no poden gestionar-se com a residus municipals ordinaris, sinó
que requereixen un tractament especial per evitar efectes perjudicials en el medi ambient o en la salut de les persones,
com plaques ondulades de fibrociment (uralita), canalons, conduccions i dipòsits d’aigua que continguin amiant,
pneumàtics fora d’ús, residus de runa d’obra i enderroc, pintures, coles, medicaments, cosmètics, olis lubricants,
bateries de cotxe i piles. També inclou dissolvents, vernissos, productes de neteja, pesticides, aerosols, productes de
laboratori, líquids de fotografia i altres, així com els envasos que els contenien.
i) Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): aparells elèctrics i electrònics, els seus materials, components,
consumibles i subconjunts que els componen, procedents tant de llars particulars com d’usos professionals, a partir del
moment en què passin a ser residus.
j) Fracció RESTA: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les recollides selectives i que encara pot
contenir materials valoritzables.
k) Brossa: terme col·loquial per definir els residus generalment d’origen domèstic.
l) Roba vella: Tot aquell material tèxtil provinent de particulars (roba, llençols, cortines, etc) que pot ser reutilitzat o
reciclat.
2. També s’entén des del punt de vista de la gestió dels residus municipals:
a) Recollida de residus: conjunt d’operacions de càrrega, transport i descàrrega dels residus fins que arriben a la planta
de tractament.

c) Generador singular: activitat productora d’una o més fraccions de residus que per les seves característiques,
localització, quantitat i qualitat dels seus residus pot ser susceptible d’una gestió específica que millori les possibilitats
de valorització. Algunes activitats que es podrien qualificar com generadors singulars són les activitats lúdiques,
sanitàries i educatives, entre d’altres.
d) Gran productor: empresa o institució que per les seves característiques constitueix un punt intensiu d’aportació de
residus d’una determinada fracció als sistema, la qual cosa justifica l’aportació de mesures expressament orientades a
la seva recollida específica.
e) Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la condició de
gestor de residus.
f) Transport: l’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes de reciclatge, tractament o
disposició del residu.
3. Així mateix, segons la classe de residu municipal i segons la fracció residual separada en origen a recollir
selectivament, de forma genèrica i aplicable a tot el municipi de Dosrius, s’entén per:
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b) Productor de residus: qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus.

Divendres, 31 de maig de 2013
a) Recollida en àrea d’aportació/ àrea de vorera: el sistema de recollida de la fracció resta i selectiva (orgànica, vidre,
piles, envasos i paper-cartró) a l’espai de la via pública on es disposin sistemàticament i conjunta contenidors de la
recollida de residus municipals. La diferència entre àrea de vorera i àrea d’aportació es deu a la proximitat dels
contenidors a l’usuari, essent menor en l’àrea de vorera que en l’àrea d’aportació.
b) Deixalleria: centre d’aportació i emmagatzematge selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida
domiciliària amb l’objectiu de facilitarc) ne la valorització o gestió correcta. Aquestes instal·lacions són d’ús de particulars i petits comerços, d’acord amb les
ordenances municipals. Inclou tant la deixalleria fixa com la deixalleria mòbil.
d) Sistema concertat de recollida domiciliària: sistema de recollida que es presta als domicilis particulars, prèvia trucada
telefònica a l’empresa concessionària. S’aplica aquest sistema a la recollida de voluminosos i al residu verd o vegetal no
assimilable a orgànica.
e) Compostatge: procés de transformació microbiològica aeròbica, sota condicions controlades, de residus orgànics en
compost.
f) Compostatge casolà: fa referència a l’ús de la tècnica de compostatge mitjançant compostadors per als residus
orgànics del jardí i de part del menjar en una sola llar que és usada pels ciutadans/ciutadanes in situ a l’habitatge.
4. S’entén com a prestació del servei de recollida de residus les operacions següents:
a) Recollida dels elements de contenció i buidatge d’aquests.
b) Col·locació dels elements de contenció buits en els seus corresponents emplaçaments senyalitzats.
c) Retirada de les bosses i residus vessats ocasionalment en les operacions de buidatge per part dels operaris del
servei.
d) Recollida domiciliària, prèvia trucada a l’empresa concessionària.
e) Transport i descàrrega dels residus en els equipaments habilitats per a això pels serveis municipals o al gestor
autoritzat designat per l’Ajuntament.
5. Finalment, des del punt de vista dels elements necessaris per a la recollida selectiva en origen, s’entén per:
a) Element de contenció: objecte per lliurar els residus municipals (cubells, bujols, contenidors, bosses, etc).
b) Contenidor: recipient de capacitat i formes diverses, obert o tancat, destinat a contenir o a transportar diferents tipus
de residus.
c) Contenidor de recollida selectiva: contenidor destinat a rebre exclusivament una part segregada en origen dels
residus municipals, com ara vidre, paper, plàstic, matèria orgànica, piles, envasos lleugers, roba, etc.
d) Contenidor d’envasos lleugers: contenidor groc, generalment de tipus iglú.
e) Contenidor de paper/cartró: contenidor blau, generalment de tipus iglú.

g) Contenidor de matèria orgànica: contenidor de color marró clar, amb la tapa marró fosc.
h) Contenidor de fracció RESTA: contenidor destinat a rebre la fracció residual un cop efectuades les recollides
selectives. Aquest contenidor pot ser tant de color verd com de color gris.
i) Cubell: contenidors de 10 litres, reixat i de color marró, estandarditzat per l’Ajuntament, per separar en origen, a la llar,
la brossa orgànica i lliurar-la perquè sigui recollida selectivament.
j) Bujol: contenidor de 240 litres o de 360 litres, amb dues rodes i de color marró clar, amb tapa marró fosc (separació de
la matèria orgànica) o de color gris (separació de la fracció resta), estandarditzat per l’Ajuntament, per a la recollida
selectiva dels grans productors i generadors singulars. Aquest bujols estaran degudament identificats.
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f) Contenidor de vidre: contenidor verd, generalment de tipus iglú.

Divendres, 31 de maig de 2013
k) Bosses per a la fracció resta: element de contenció de plàstic tou per a lliurar el rebuig tant d’origen domèstic com
comercial. A més de les bosses estàndards de brossa (de 25 fins a 100 litres), també és podran acceptar altres bosses
de material plàstic, que s’hauran de tancar estancament.
l) Bosses compostables: bosses fabricades amb una matèria primera que pot ser descomposta mitjançant un procés de
compostatge. Inicialment, i fins que el gestor no posi restriccions podran utilitzar-se altres tipus de bosses, que s’hauran
de tancar de manera estanca.
m) Contenidor de fracció VERD: contenidor destinat a rebre la fracció verd provinent de la poda de la vegetació dels
jardins particulars. Aquest contenidor és de color marró fosc.
Article 7.- Drets i deures dels habitants de Dosrius.
1. Tots els habitants de Dosrius han de prendre consciència i col·laborar en el manteniment i conservació del medi
ambient, tot procurant adoptar una conducta que tendeixi a evitar i prevenir la generació de residus i aplicar unes
tècniques de recollida que minimitzin els impactes ambientals i estètics.
2. Tots els habitants de Dosrius han d’assolir el compromís perquè els objectius que es proposen en aquesta ordenança
s’assoleixin des del convenciment personal. No obstant això, cal preveure també comportaments mancats de civisme
que caldrà denunciar per part de la Policia Local i Medi Ambient, a la vegada que tots els habitants col·laboraran
denunciant, davant l'autoritat municipal, les infraccions que en matèria de gestió de residus presenciïn o aquelles de les
quals tinguin un coneixement cert.
3. L’Ajuntament s'obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels habitants, exercint les accions que
en cada cas corresponguin.
4. Tots els habitants estan obligats al compliment puntual de la present ordenança i de les disposicions
complementàries que en matèria de gestió de residus municipals dicti en qualsevol moment l’Alcaldia en exercici de les
seves facultats.
5. Tots els habitants de Dosrius tenen el dret i el deure d’utilitzar, d’acord amb llur naturalesa, els serveis públics
municipals de recollida de residus municipals.
Per tant, es defineix l’obligació de recepcionar aquests serveis per part dels habitants del municipi de Dosrius en els
termes que la llei estableix.
6. Correspon als veïns i veïnes de Dosrius separar en origen els residus municipals i lliurar-los selectivament al servei
de recollida corresponent, com s’exposa en l’articulat del Títol II.
7. Si són retornables, els cubells i bujols, hauran de portar clarament indicats en el seu exterior el nom del carrer i el
número corresponent, o el codi que s’estimi oportú, als efectes d’identificació de l’habitatge, local o establiment.
8. Queda prohibit estacionar vehicles davant de la zona senyalitzada per a la ubicació dels contenidors de recollida
d’escombraries de tal manera que impedeixin o destorbin les operacions corresponents a la càrrega, descàrrega, neteja
i trasllat.

10. Resta prohibit dipositar a l’interior dels diferents contenidors per a la recollida selectiva de les diferents fraccions
qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança.
11. Resta prohibit dipositar escombraries fora dels contenidors, havent d’aprofitar la capacitat dels contenidors. Si els
contenidors estan plens s’acudirà a l’àrea d’aportació més propera.
12. Les àrees d’aportació hauran d’estar distribuïdes en el municipi, segons les necessitats de la població.
13. La ubicació de les àrees d’aportació serà decidida pels serveis tècnics de l’Ajuntament.
14. L’Ajuntament podrà establir reserves d’espai a les voreres o espais adients de la via pública per a l’emplaçament de
les àrees d’aportació.
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9. Es sancionarà a qui amb la seva conducta causi destorbs a la prestació del servei de recollida o a la descàrrega dels
contenidors, sense perjudici de la retirada immediata dels vehicles mal estacionats pels serveis municipals, essent a
càrrec de l’infractor el pagament de la multa corresponent i de la taxa per retirada del vehicle.

Divendres, 31 de maig de 2013
15. Correspondrà a l’Ajuntament o empresa adjudicatària del servei, la neteja de les àrees d’aportació, el seu entorn i la
reparació o substitució dels contenidors o elements afins que s’hagin fet malbé.
16. Tots els edificis per a locals industrials i comercials i restants establiments a què es fa referència en els articles
anteriors que siguin de nova edificació hauran de disposar d’un espai tancat i de dimensions suficients per a
l’acumulació i emmagatzematge dels residus diàriament produïts i/o dels elements de contenció emprats.
17. En les edificacions construïdes amb anterioritat a la promulgació de les presents ordenances, destinades a un ús
comercial o de restauració, s’haurà d’habilitar l’espai per als residus i/o els elements de contenció, si les condicions de
prestació de servei de recollida així ho fan exigible.
18. L’espai per a residus i els cubells i bujols destinats a la seva acumulació s’hauran de mantenir pels seus usuaris en
perfectes condicions d’higiene i netedat.
19. Les característiques constructives i les condicions que hauran de complir els espais i els conductes per a residus a
què fan referència els punts anteriors podran ser fixades per una Norma Tècnica.
20. Tots els habitants i les persones físiques, i jurídiques i associacions, en els termes previstos en l’ordenança fiscal
corresponent, estan obligats també a contribuir mitjançant l’abonament de la taxa de recollida de residus municipals.
21. L'autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la present ordenança, obligant al causant
d'un deteriorament a la reparació de l'afecció causada, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui,
d'acord amb el que s'estableix a l'annex de sancions.
Article 8.- Prestació de serveis
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 a cada moment consideri convenients per als interessos del municipi.
2. Els serveis municipals podran, sempre que calgui, realitzar la càrrega, retirada i transport dels materials residuals
abandonats.
3. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i recollida de residus que segons la present
ordenança correspongui d'efectuar directament als habitants o responsables d’establiments, imputant-los el cost dels
serveis prestats, i sense perjudici de les sancions que a cada cas corresponguin, ni del que civilment fos exigible.
Article 9.- Promoció dels principis bàsics
Els comerços i les indústries de dins del nucli urbà que no estiguin en polígons industrials adherides al servei municipal
de recollida de RSU estaran obligades a col·laborar amb l’Ajuntament i els serveis de recollida que aquest designi en
totes aquelles iniciatives encaminades a potenciar la prevenció, la reducció, el reciclatge i reutilització dels residus en
general.
Article 10.- Aplicacions per analogia
Les normes de la present ordenança s’aplicaran per analogia en supòsits que no hi estan expressament regulats i que
per la seva naturalesa entrin dins del seu àmbit d’aplicació.

Article 11.- Introducció
El present títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament prestarà, i l’usuari utilitzarà, els serveis destinats a la
recollida selectiva dels residus municipals produïts pels habitants, mitjançant àrees de contenidors de superfície a la via
publica, on s’hi podrà dipositar selectivament la matèria orgànica, el vidre, les piles, els envasos, el paper i cartró, la
roba i la fracció RESTA.
Article 12.- Dels habitatges disseminats en sòl no urbanitzable
1. A efectes de la recollida dels residus municipals es consideren habitatges disseminats tots aquells als quals no se’ls
pot prestar el servei de recollida en les proximitats de l’habitatge per problemes d’accessibilitat o per representar una
despesa desproporcionada.
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TÍTOL II MODALITAT DE RECOLLIDA SELECTIVA: ÀREES DE CONTENIDORS DE SUPERFÍCIE A LA VIA PÚBLICA

Divendres, 31 de maig de 2013
2. En aquests casos es realitzarà el servei de recollida dels residus municipals a través de les àrees d’aportació més
properes als habitatges disseminats.
3. Els criteris de classificació dels habitatges considerats disseminats, l’àrea d’aportació més propera que han d’utilitzar i
la seva ubicació corre a càrrec dels serveis tècnics municipals.
Article 13.- Dels drets i deures dels usuaris generadors de VIDRE
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida mitjançant contenidors de superfície, que a tal
efecte estan instal·lats a la via pública.
2. Correspon als usuaris separar en origen el vidre de la resta de les deixalles.
3. Els contenidors de superfície per a la recollida selectiva del vidre, ubicats a la via pública, s’identificaran de forma
cromàtica (color verd) i mitjançant pictogrames i textos específics.
4. El vidre pot ser lliurat tant als contenidors de superfície de recollida selectiva de vidre com a la deixalleria fixa o a la
deixalleria mòbil.
Article 14.- Dels drets i deures dels usuaris generadors de PAPER I CARTRÓ
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida mitjançant contenidors de superfície, que a tal
efecte estan instal·lats a la via pública.
2. Correspon als usuaris separar en origen el paper-cartró de la resta de les deixalles.
3. Els contenidors de superfície per a la recollida selectiva del paper-cartró, ubicats a la via pública, s’identificaran de
forma cromàtica (color blau) i mitjançant pictogrames i textos específics.
4. El paper i cartró poden ser lliurats tant als contenidors de superfície de recollida selectiva de paper i cartró com a la
deixalleria fixa o a la deixalleria mòbil.
Article 15.- Dels drets i deures dels usuaris generadors d’ENVASOS LLEUGERS
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida mitjançant contenidors de superfície, que a tal
efecte estan instal·lats a la via pública.
2. Correspon als usuaris separar en origen els envasos lleugers de la resta de les deixalles.
3. Els contenidors de superfície per a la recollida selectiva dels envasos lleugers ubicats a la via pública, s’identificaran
de forma cromàtica (color groc) i mitjançant pictogrames i textos específics.
4. Els envasos lleugers pot ser lliurat tant als contenidors de superfície de recollida selectiva d’envasos com a la
deixalleria fixa o a la deixalleria mòbil.
Article 16.- Dels drets i deures dels usuaris generadors de la fracció RESTA

2. Correspon als usuaris separar en origen la fracció RESTA de la resta de les deixalles.
3. Els contenidors de superfície per a la recollida selectiva de la fracció RESTA, ubicats a la via pública, s’identificaran
de forma cromàtica (color verd fosc o gris) i mitjançant pictogrames i textos específics.
Article 17.- Dels drets i deures dels usuaris generadors de MATÈRIA ORGÀNICA (FORM) i RESTES VERDES (FR)
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida mitjançant contenidors de superfície, que a tal
efecte estan instal·lats a la via pública.
2. Correspon als usuaris separar en origen la fracció orgànica i la fracció verda de la resta de les deixalles.
3. Els contenidors de superfície per a la recollida selectiva de la fracció orgànica, ubicats a la via pública, s’identificaran
de forma cromàtica (color marró clar, amb tapa de color marró fosc) i mitjançant pictogrames i textos específics. Els
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1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida mitjançant contenidors de superfície, que a tal
efecte estan instal·lats a la via pública.

Divendres, 31 de maig de 2013
contenidors de superfície per a la recollida selectiva de la fracció verda, ubicats a la via pública, s’identificaran de forma
cromàtica (color marró fosc) i mitjançant pictogrames i textos específics.
Article 18.- Recollida de PILES
1. Les piles podran ser lliurades als serveis de Deixalleria Municipal (fixa o mòbil), als contenidors de superfície de piles
ubicats a la via pública i als establiments comercials que disposin de cubells especials. Degut a la seva perillositat per al
medi
2. ambient, en cap cas podran llençar-se dins de contenidors d’altres residus, barrejar-los amb altres fraccions o llençarlos a la via pública, natura, etc.
3. Aquests contenidors de piles portaran incorporat un petit recipient, així com l’obertura corresponent, per a la deposició
de les piles.
Article 19.- Recollida de ROBA I CALÇAT
1. La roba vella i el calçat en desús, etc, així com altres materials tèxtils provinents de particulars s’hauran de dipositar
dins els contenidors específics per aquest residu, que es situaran a la via pública o bé en els sistemes de Deixalleria
Municipal (fixa o mòbil).
2. Aquest residu s’haurà de posar dins d’una bossa abans de ser dipositat al contenidor específic.
Article 20.- Recollida de FÀRMACS I MEDICAMENTS
Els fàrmacs o medicaments caducats, no utilitzats o mig buits, així com els envasos que els contenen o contenien,
podran ser lliurats a les farmàcies que disposin de contenidors a l’efecte, als serveis de Deixalleria Municipal (fixa o
mòbil) o als espais que es poguessin habilitar.
Article 21.- Disposicions comunes per als usuaris dels contenidors a la via pública
1. És obligatori dipositar cada fracció a l’interior del seu contenidor de superfície o específic corresponent.
2. Els contenidors de superfície i els de roba estaran distribuïts pel municipi segons les necessitats de la població. La
ubicació serà decidida pels serveis tècnics municipals.
3. L’Ajuntament podrà establir els guals o reserves d’espai a les voreres o espais adients de la via pública per a
l’emplaçament de les àrees de contenidors.
4. Correspondrà a l’Ajuntament o a l’empresa adjudicatària del servei, la neteja dels contenidors i bujols, el seu entorn i
la reparació o substitució dels que s’hagin fet malbé.
Article 22.- Prohibicions
Resta prohibit el següent:
1. Dipositar a l’interior dels contenidors de superfície per a la recollida selectiva qualsevol material, residu o fracció que
no s’ajusti al que s’ha disposat als articles anteriors.

3. Dipositar els residus fora dels contenidors, havent d’aprofitar la seva capacitat. En cas que estiguin plens es
dipositaran en altres situats a les rodalies.
4. El triatge d’objectes i residus dins i fora dels contenidors de superfície i de roba.
5. Estacionar vehicles davant o damunt de la zona senyalitzada per a la seva ubicació de tal manera que impedeixin o
destorbin les operacions corresponents a la càrrega, descàrrega, neteja i trasllat.
Article 23.- Dels actes lúdics o d’altra mena generadors de residus municipals o comercials
1. Per a esdeveniments on es generi puntualment una quantitat elevada de residus municipals i que no pugui ser
recollida segons el sistema habitual, es comunicarà a l'Ajuntament i es concretaran els mecanismes de recollida.
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2. Dipositar residus en estat líquid a l’interior d’aquests contenidors.

Divendres, 31 de maig de 2013
2. En cas de necessitar elements de contenció específicament per l’acte, l’Ajuntament cedirà els bujols necessaris per a
la seva recollida selectiva sobre els quals s’aplicarà un dipòsit a retornar quan el servei de recollida certifiqui que els
contenidors estan en les condicions que defineix la present ordenança pel que fa al lliurament de les diferents fraccions.
Addicionalment s’aplicarà la pertinent taxa en els termes que preveu l’ordenança.
3. Dins d’aquest grup de generadors de residus, s’inclouran els establiments de venda ambulant propis de les fires.
Article 24.- Instal·lacions i espais als edificis
1. Tots els edificis per a locals industrials i comercials dins del nucli urbà i restants establiments de característiques
anàlogues i que siguin de nova edificació hauran de disposar d’un espai delimitat i de dimensions suficients, habilitat a
l’efecte, per a l’acumulació i emmagatzematge dels residus diàriament produïts.
2. En les edificacions construïdes amb anterioritat a la promulgació de la present ordenança, s’haurà d’habilitar l’espai
per a residus a què fa referència el número 1
anterior, si les condicions de prestació de servei de recollida així ho fan exigible, sempre i quan estiguin destinades a un
ús comercial.
3. L’acumulació dels residus en l’espai a què es refereix el número 1 anterior es farà mitjançant l’ús d’elements de
contenció estancs i perfectament tancats.
4. L’espai per a residus i els elements de contenció destinats a la seva acumulació s’hauran de mantenir en perfectes
condicions d’higiene, netedat, ventilació, etc.
TÍTOL III. EL SERVEI CONCERTAT DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
El present títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament presta el servei de recollida de mobles vells,
electrodomèstics que no continguin substàncies perilloses i altres voluminosos en general.
Article 25.- Serveis de recollida de VOLUMINOSOS
1. L’Ajuntament estableix el servei domiciliat de recollida de residus municipals voluminosos domèstics, amb exclusió de
qualsevol tipus de residus de naturalesa industrial o comercial.
2. El servei es prestarà prèvia trucada a l’empresa concessionària, segons determini l’Ajuntament.
3. Els criteris d’inclusió dins d’aquest servei seran definits pels serveis tècnics municipals quant als residus admesos,
quantitats i tipologia d’usuaris.
4. Els voluminosos s’hauran de deixar a la façana, si no entorpeixen el pas, o al costat de l’àrea d’aportació més
propera, el matí corresponent al dia de la recollida, o en cas de necessitat, a la tarda del dia anterior a la recollida.
5. En cas que el servei de recollida de voluminosos es presti dins del domicili dels particulars, aquests hauran de facilitar
l’accés al domicili. L’usuari del servei està obligat a desmuntar aquelles parts del voluminós que puguin separar-se, per
tal de facilitar les feines dels operaris i a dipositar-les el més a prop possible de la porta de l’habitatge.

7. El nombre màxim de voluminosos per habitatge i per recollida vindrà definit segons la capacitat del servei, i en tot cas
les restriccions o limitacions seran definides per l’Ajuntament.
TÍTOL IV. ELS RESIDUS PROVINENTS DE LA NETEJA I ESPORGA DE JARDINS PARTICULARS
El present títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament presta el servei de recollida de les restes verdes o
vegetals, tant assimilables a matèria orgànica com no assimilables a matèria orgànica, provinents de la neteja i esporga
de jardins particulars.
Article 26.- Servei de recollida de residu verd o vegetal (RV) assimilable a brossa orgànica
1. Es consideren residus verds o vegetals assimilables a brossa orgànica els següents residus:
• Gespa tallada
• Pinassa
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6. Aquest servei no contempla el buidatge complert d’un habitatge o una gran part d’aquest.

Divendres, 31 de maig de 2013
• Altra fullaraca seca
• Flors.
2. Els residus verds o vegetals assimilables a brossa orgànica s’han de dipositar dins de bosses tancades en els
contenidors de superfície per a la recollida selectiva de la fracció orgànica, ubicats a la via pública, els quals
s’identifiquen de forma cromàtica (color marró clar, amb tapa de color marró fosc) i mitjançant pictogrames i textos
específics.
3. Només es podran dipositar residus verds assimilables a brossa orgànica dins els contenidors de recollida selectiva de
la fracció orgànica si la quantitat de residu verd a dipositar no supera 1/3 part de la capacitat total del contenidors. En
cap cas es podrà omplir tot el contenidor de recollida d’orgànica amb restes vegetals assimilables a brossa orgànica.
4. Si el contenidor de superfície per a la recollida selectiva de la fracció orgànica de la via pública està ple, no s’hi podrà
abocar el residu verd o vegetal assimilable a orgànica. En aquest cas caldrà portar aquests residu a un altre contenidor
per a la recollida selectiva de la fracció orgànica que no estigui ple, o bé portar-lo a la deixalleria municipal.
5. No es podran acollir a aquest servei els jardiners i les empreses de jardineria que realitzin tasques de neteja a jardins
particulars. En aquests casos, caldrà que les empreses de jardineria portin les restes verdes no assimilables a brossa
orgànica a la Deixalleria Municipal fixa.
6. Tampoc podran utilitzar aquest servei els particulars que generin grans volums de gespa, pinassa o altre fullaraca. En
aquests casos, els particulars hauran de portar les restes verdes a la Deixalleria Municipal fixa.
Article 27.- Servei de recollida del residu verd o vegetal (RV) no assimilable a brossa orgànica
1. Els residus vers o vegetals no assimilables a brossa orgànica no es poden dipositar en els contenidors de superfície
per a la recollida selectiva de la fracció orgànica.
2. Es consideren residus verds o vegetals no assimilables a brossa orgànica els següents residus:
•
•
•
•

Branques i restes llenyoses
Troncs i soques
Gespa en grans quantitats
Pinassa o fullaraca en grans quantitats

3. Els residus verds o vegetals no assimilables a brossa orgànica s’han de dipositar en els contenidors de superfície per
a la recollida selectiva de les restes de poda, ubicats a la via pública, els quals s’identifiquen de forma cromàtica (color
marró fosc).
4. Els residus verds o vegetals s’han de dipositar dins el contenidors de recollida selectiva de restes de poda,
obligatòriament sense bossa de plàstic. En cap cas es pot dipositar el residu verd o vegetal fora del contenidor de
recollida de restes de poda ni dins de cap contenidor de recollida selectiva d’una altra fracció (incloent la fracció rebuig).

6. Si el contenidor de superfície per a la recollida selectiva de les restes de poda de la via pública està ple, no s’hi podrà
abocar el residu. En aquest cas caldrà portar aquests residu a un altre contenidor per a la recollida selectiva de restes
de poda que no estigui ple, o bé portar-lo a la deixalleria municipal.
7. No es podran utilitzar aquests contenidors de recollida de poda els jardiners i les empreses de jardineria que realitzin
tasques de neteja a jardins particulars. En aquests casos, caldrà que les empreses de jardineria portin les restes verdes
no assimilables a brossa orgànica a la Deixalleria Municipal fixa.
Article 28.- Beneficiaris de la bonificació de la taxa
Tenen dret a la reducció de la taxa de la brossa aquelles persones residents al municipi de Dosrius que gestionin els
residus verds o vegetal mitjançant la deixalleria o un gestor autoritzat per l’Agència de residus de Catalunya.
Article 29.- Bonificació de la taxa
El procediment per optat a la bonificació de la taxa, així com la quantitat de la bonificació de la taxa, quedarà establerta
a l’ordenança fiscal corresponent.
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5. Només es podran dipositar residus verds dins els contenidors de recollida selectiva de restes de poda si la quantitat
de residu verd a dipositar no supera 1/2 part de la capacitat total del contenidors.

Divendres, 31 de maig de 2013
TÍTOL V EL COMPOSTATGE CASOLÀ
El present títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament cedeix, amb dipòsit de garantia, compostadors per
realitzar el compostatge casolà i també regula l’aplicació de la reducció del, com a màxim, 20 % en la taxa de la brossa.
Article 30.- El compostador
1. Les persones que disposin d’un compostador municipal es comprometen a mantenir-lo en bon estat, a utilitzar-lo
únicament per a fer compostatge amb les restes verdes del menjar i les restes del jardí i a realitzar el compostatge
casolà durant el temps que estigui en disposició del compostador.
2. El compostador és propietat municipal i se cedeix a canvi d’una bestreta, la quantitat de la qual es fixarà a proposta
dels serveis tècnics. La persona que disposi del compostador municipal es compromet a retornar-lo a l’Ajuntament en el
cas que decideixi deixar de fer compost. En aquest cas, l’Ajuntament es compromet a retornar els diners de la bestreta,
sempre i quan es retorni el compostador abans d’una data fixada en el full de compromís. Passada aquesta data,
l’Ajuntament no retornarà la bestreta.
Article 31.- Els beneficiaris de la bonificació de la taxa
1. Tindran dret a una bonificació de la taxa de la brossa, d’acord amb l’ordenança fiscal corresponent, aquelles persones
residents al municipi de Dosrius que portin realitzant compostatge casolà durant un mínim d’un any. El compostatge
casolà es pot portar a terme tant amb compostadors adquirits per l’Ajuntament, com amb compostadors particulars, com
sense compostador (mètode de la pila).
Article 32.- La bonificació de la taxa
2. El procediment per optar a la reducció de la taxa, així com la quantitat de la reducció, quedarà establerta en
l’ordenança fiscal corresponent.
TÍTOL VI. ELS RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS
El present títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament presta el servei de recollida dels residus municipals que
no poden gestionar-se coma a residus ordinaris.
Article 33.- Els residus municipals especials
1. Es consideren residus municipals especials els residus municipals, que no poden gestionar-se com a residus
municipals ordinaris, sinó que requereixen un tractament

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Residus que contenien fibres d’amiant: (uralites, canalons, conduccions i dipòsits d’aigua)
Pneumàtics fora d’ús
Frigorífics i electrodomèstics amb CFC i equips informàtics
Pintures, vernissos, dissolvents, coles
Medicaments
Cosmètics
Olis lubricants
Bateries de cotxe
Productes de neteja, de laboratori i aerosols
Tòners i cartutxos de tinta d’impressora
Productes fitosanitaris, pesticides i herbicides
Radiografies i negatius de fotografies
Fluorescents, bombetes i llums de vapor de mercuri
Olis minerals usats procedents de particulars
Altres, així com els envasos que els contenen

3. Els residus municipals especials no es poden dipositar en cap dels contenidors de recollida selectiva ubicats a la via
pública, amb l’excepció dels medicaments i les piles, que sí disposen de contenidors de recollida específics.
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2. especial per a evitar efectes perjudicials en el medi ambient o en la salut de les persones. Entren dins aquesta
categoria els següents residus:

Divendres, 31 de maig de 2013
4. Els residus municipals especials han de ser dipositats pels mateixos particulars a la Deixalleria d’Argentona, podent
utilitzar-se tant el servei de la deixalleria fixa com el servei de la deixalleria mòbil.
5. Pel que fa referència als residus que continguin amiant, cal seguir les instruccions del Reial Decret 396/2006, de 31
de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a
l’amiant (BOE núm. 86 de 11 d’abril).
TÍTOL VII. ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
El present títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament presta el servei de recollida dels residus municipals que
no poden gestionar-se com a residus ordinaris.
Article 34.- Els residus de construcció i enderroc en obres menors
1. Els residus de construcció i demolició en obres menors de construcció i reparació domiciliària tenen la consideració
jurídica de residu urbà.
2. Aquests residus no es poden dipositar a cap dels contenidors de recollida selectiva ubicats a la via pública.
3. Cal que els productors i posseïdors d’aquest residus els dipositin a la Deixalleria Municipal fixa.
Article 35.- Els residus de construcció i enderroc en obres majors
Pel que fa referència a residus de construcció i enderroc en obres majors caldrà donar compliment al REAL DECRETO
105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i enderroc.
TÍTOL VIII. ELS RESIDUS INDUSTRIALS
S’entenen per residus industrials els materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de
transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el productor o posseïdor dels quals té voluntat de desprendre-se’n i
que, d’acord amb la Llei 15/2003, (de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus), no pot ésser considerat residu municipal.
Article 36.- Els generadors de residu industrial
Es considera generador de residus industrials no considerats com a residus municipals, el titular d’una activitat que
generi residus industrials, ubicada en qualsevol dels polígons industrials del municipi: polígon Can Ribot-Els Joncs,
polígon Els Alocs i polígon La Surera, així com en futurs polígons industrials i d’altres zones del municipi.
Article 37.- Obligacions dels generadors i dels posseïdors de residu industrial
La persona titular d’una activitat que genera residus industrials els ha de gestionar per si mateixa i ha de lliurar els
residus que generi o posseeixi a un gestor autoritzat, fent-se càrrec dels costos de les operacions de gestió dels residus
que generi o posseeixi.

Els productors i els posseïdors de residus han de facilitar a l’Administració la informació, la inspecció, la presa de
mostres i la supervisió que aquesta cregui convenient per a assegurar el compliment de les mesures adoptades en
aplicació de la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
TÍTOL IX. LA DEIXALLERIA FIXA D’ARGENTONA
La deixalleria és un centre de recepció, emmagatzematge selectiu i transferència de residus que són objecte de ser
reciclats, reutilitzats o eliminats correctament. Contempla tant la deixalleria fixa com la mòbil.
Segons el conveni de col·laboració entre els ajuntament d’Argentona, Dosrius i Òrrius per al sosteniment de la
deixalleria d’Argentona, signat el 30 de març de 2001, s’estableix el següent:
Primer.- Que l’Ajuntament d’Argentona és propietari de la deixalleria situada al Polígon Nord, carrer Carmany, s/n.
Segon.- La deixalleria municipal d’Argentona podrà ser utilitzada pels veïns i veïnes dels municipis de Dosrius i Òrrius
en condicions d’igualtat amb els d’Argentona.
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Article 38.- Gestió de residu industrial

Divendres, 31 de maig de 2013
Les deixalleries es troben regulades a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i constitueix un servei
obligatori per al municipi de Dosrius.
Article 39.- Usuaris del servei de deixalleria d’Argentona
1. Es consideraran usuaris del servei de deixalleria municipal d’Argentona les persones físiques residents a Argentona,
Dosrius i Òrrius, així com els titulars d’activitats de comerç, oficina o serveis situats en els tres municipis.
2. En tot cas, amb la finalitat d’aconseguir incitar l’ús del servei pels particulars, facilitar-lo als titulars de les petites
activitats i, al mateix temps, no afavorir la seva utilització per part de grans activitats, s’aplicaran les mesures següents:
• En l’ordenança reguladora del preu públic per la utilització de la deixalleria municipal d’Argentona (ordenança núm. 70
de l’Ajuntament d’Argentona) queda establert, per a determinats materials, unes quantitats màximes (en pes i volum)
que pot aportar un usuari en una visita a la instal·lació sense haver d’abonar cap tarifa.
• Referent a la Deixalleria fixa, en cas de ser l’usuari titular d’una activitat de comerç, oficina o serveis, presentació de la
documentació que acrediti la pertinença al municipi d’aquesta empresa, com ara la llicència d’activitats.
• Autorització municipal prèvia al dipòsit dels residus, quan es tracti d’usuaris no compresos en aquest article (titulars
d’activitats industrials o residents en altres municipis).
Article 40.- Accés a la deixalleria
1. Queda prohibit l’accés a la deixalleria fora de l’horari d’obertura de la instal·lació.
2. L’accés a la deixalleria estarà limitat als vehicles amb un màxim de pes autoritzat de 3500 Kg. D’aquesta limitació, en
queden exclosos els camions de transport dels contenidors i els vehicles autoritzats.
3. L’accés a la deixalleria, les operacions de dipòsit dels residus dins dels contenidors específics i les maniobres dels
vehicles, es faran sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris, quedant totalment alliberat l’Ajuntament de Dosrius de
qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d’una manipulació indeguda dels residus en ser traslladats i dipositats
pels usuaris o bé d’una maniobra indeguda del conductor del vehicle.
4. Els usuaris han de:
• Respectar en tot cas les normes i indicacions de circulació dins la deixalleria, com ara la limitació de velocitat, sentit
de rotació dels vehicles i llocs d’aturada.
• Obeir en tot moment les indicacions que els facin els operaris de la deixalleria.
Article 41.- Residus admesos
1. La deixalleria acceptarà els residus que figuren a l’annex I de la present ordenança, en les quantitats màximes que
queden establertes en l’ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de la deixalleria municipal d’Argentona
(ordenança núm. 70 de l’Ajuntament d’Argentona).

•
•
•
•

Residus barrejats.
Residus industrials en grans quantitats.
Residus radioactius.
Residus no identificats.

3. Qualsevol residu que no estigui especificat bé en la relació d’admissibles, bé en els tipus indicats anteriorment, serà
considerat com a no admissible. No obstant això, l’Ajuntament tindrà capacitat per acceptar o no el material a la
deixalleria, en funció de la naturalesa del material i amb caràcter preventiu, per tal d’evitar possibles danys al medi.
Article 42.- Preus Públics i límit d’aportació de residus
En cas que els residus aportats superin les quantitats màximes establertes d’aquells residus indicats a l’ordenança
reguladora del preu públic per la utilització de la deixalleria (ordenança núm. 70 de l’Ajuntament d’Argentona) s’hauran
de satisfer les quantitats indicades en l’esmentada ordenança fiscal.
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2. No s’admetrà en cap cas l’entrada dels residus següents:

Divendres, 31 de maig de 2013
Article 43.- Procediment de lliurament
Els usuaris lliuraran els residus a la deixalleria municipal d’acord amb el procediment següent:
• A l’entrada de la deixalleria es facilitarà la targeta identificativa de l’usuari. En el cas que aquest no disposi de la tarja
identificativa, facilitarà les dades necessàries relatives a la seva identificació personal, d’acord amb les previsions
d’aquesta ordenança, s’indicarà el tipus i quantitat de residus aportats i, si escau, s’acompanyarà l’autorització a què es
refereix l’article 50, relativa als residus que es pretenen lliurar.
• L’usuari dipositarà els residus on li sigui indicat i en la forma que determini el personal de la deixalleria.
Article 44.- Recepció i acceptació dels materials
Per a la recepció dels materials, el personal de la deixalleria seguirà el procediment següent:
• A l’entrada a la deixalleria i amb caràcter previ al lliurament, verificarà la possibilitat d’acceptació dels productes que
es pretenen dipositar.
• Els residus a acceptar per part del personal de la deixalleria seran aquells que, inclosos en la llista de residus
admesos, siguin aportats per usuaris que compleixin les condicions establertes.
• En el cas que el residu no pugui ser identificat no s’acceptarà.
• En el cas que s’habilitin reduccions fiscals per a l’ús de la deixalleria, el personal certificarà l’entrada d’aquests residus
segons el procediment que s’estableixi (targes identificatives, fitxes, etc.).
Article 45.- Horari d’atenció al públic
1. El lliurament de residus per part dels usuaris i la seva recepció a la deixalleria es durà a terme dins l’horari d’obertura
del servei al públic. Aquest horari figurarà a la porta d’accés de la deixalleria.
Article 46.- Visites programades
1. La deixalleria, com element del procés d’educació dels ciutadans en matèria ambiental, podrà ser visitada amb
finalitats pedagògiques i educatives. Per això, romandrà oberta a qualsevol centre, institució, organisme o particular que
desitgi visitar-la.
2. Les visites es concertaran, prèvia sol·licitud per escrit a l’Ajuntament de Dosrius.
Article 47.- Emmagatzematge i gestió dels materials recollits a la deixalleria
Els materials que s’acceptin a la deixalleria seran dipositats directament per l’usuari en el contenidor indicat, excepte en
el cas dels residus especials, per als quals serà necessària la intervenció de l’encarregat de la instal·lació, que els
dipositarà en una zona coberta, especialment adequada per a aquest ús.

La deixalleria mòbil és una deixalleria de petites dimensions que pot ser traslladada mitjançant un camió. És propietat de
l’Ajuntament d’Argentona i mitjançant un conveni de col·laboració signat amb els Ajuntament d’Argentona i Òrrius, el
municipi de Dosrius la pot utilitzar en condicions d’igualtat amb els dos Ajuntaments.
Article 48 - Usuaris de la deixalleria mòbil
1. Es consideraran usuaris de la deixalleria mòbil, quan aquesta estigui ubicada al municipi de Dosrius, les persones
físiques residents a Dosrius.
2. No es consideren usuaris de la deixalleria mòbil els titulars de les indústries, d’activitats de comerç, oficina o serveis
del municipi de Dosrius.
Article 49.- Residus admesos
1. La deixalleria mòbil acceptarà els residus que figuren a l’annex I de la present Ordenança, sempre i quan aquests es
dipositin en quantitats petites.
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TÍTOL X. LA DEIXALLERIA MÒBIL

Divendres, 31 de maig de 2013
2. En tot cas, els operaris de la deixalleria mòbil seran qui decidiran en última instància els residus que podran ser
admesos.
3. No s’admetrà en cap cas l’entrada dels residus següents:
•
•
•
•

Residus barrejats.
Residus industrials en grans quantitats.
Residus radioactius.
Residus no identificats.

4. Qualsevol residu que no estigui especificat bé en la relació d’admissibles, bé en els tipus indicats anteriorment, serà
considerat com a no admissible. No obstant això, l’Ajuntament tindrà capacitat per acceptar o no el material a la
deixalleria, en funció de la naturalesa del material i amb caràcter preventiu, per tal d’evitar possibles danys al medi.
Article 50.- Procediment de lliurament
Els usuaris lliuraran els residus a la deixalleria mòbil, d’acord amb el procediment següent:
• A l’entrada de la deixalleria es facilitarà la targeta identificativa de l’usuari. En el cas que aquest no disposi de la tarja
identificativa, facilitarà les dades necessàries relatives a la seva identificació personal, d’acord amb les previsions
d’aquesta ordenança, s’indicarà el tipus i quantitat de residus aportats i, si escau, s’acompanyarà l’autorització a què es
refereix l’article 50, relativa als residus que es pretenen lliurar.
• L’usuari dipositarà els residus on li sigui indicat i en la forma que determini el personal de la deixalleria mòbil.
Article 51.- Recepció i acceptació dels materials
Per a la recepció dels materials, el personal de la deixalleria mòbil seguirà el procediment següent:
• A l’entrada a la deixalleria mòbil i amb caràcter previ al lliurament, verificarà la possibilitat d’acceptació dels productes
que es pretenen dipositar.
• Els residus a acceptar per part del personal de la deixalleria seran aquells que, inclosos en la llista de residus
admesos, siguin aportats per usuaris que compleixin les condicions establertes.
• En el cas que el residu no pugui ser identificat no s’acceptarà.
• En el cas que s’habilitin reduccions fiscals per a l’ús de la deixalleria, el personal certificarà l’entrada d’aquests
residus, segons el procediment que s’estableixi (targes identificatives, fitxes, etc.).
Article 52.- Horari d’atenció al públic
El lliurament de residus per part dels usuaris i la seva recepció a la deixalleria mòbil es durà a terme dins l’horari
d’obertura del servei al públic.

S’entén per residu comercial els residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs,
l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la
gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.
Article 53.- Obligacions dels generadors de residus comercials
La persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa i ha de lliurar els
residus que generi o posseeixi a un gestor autoritzat o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’Ajuntament
estableixi per a aquest tipus de residu, incloent-hi el servei de deixalleria.
Article 54.- Gestió dels residus comercials i del mercat setmanal
1. Tal i com estableix el preàmbul de la present ordenança i la llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei
6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, els usuaris comercials podran gestionar privadament els residus.
Aquests resten obligats a la separació en origen i la gestió diferenciada de la FORM i de la resta de fraccions.
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TÍTOL XI. RESIDUS COMERCIALS

Divendres, 31 de maig de 2013
2. S’haurà d’acreditar a l’Ajuntament que tenen contractat amb algun gestor autoritzat de residus, la recollida,
tractament, valorització i deposició dels residus que produeixi l’activitat corresponent, en els termes previstos a
l’ordenança fiscal corresponent.
3. En cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini previst, l’Ajuntament considerarà que el titular de
l’activitat generadora d’aquest residus assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament, valorització
i deposició que tingui establert l’Ajuntament, i haurà de satisfer la taxa o preu públic corresponent.
4. La persona titular de l’activitat generadora de residus comercials ha de mantenir els residus en condicions adequades
d’higiene i seguretat mentre els posseeixi, ha de lliurar els residus en condicions adequades de separació de materials,
suportar les despeses de gestió de residus que posseeixi o generi i tenir a disposició de l’administració els document
que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliurament efectuats.
Article 55.– Sistema de recollida comercial municipal
1. La persona titular de l’activitat generadora de residu comercial adherida al sistema de recollida, tractament,
valorització i deposició establert per l’Ajuntament, ha de dipositar els residus comercials, separats en origen, als
corresponents contenidors de recollida selectiva ubicats al carrer, tal i com s’especifica en el títol II de la present
ordenança.
2. Les persones titulars de l’activitat generadora de residu comercial adherida al servei municipal, també poden utilitzar
el servei de deixalleria fixa, tot i que no podran beneficiar-se de la reducció de la taxa pel fet de ser usuaris habituals.
Article 56.- De la gestió de la FORM comercial i de grans productors
Correspon als usuaris comercials i productors singulars adherits al servei municipal lliurar la brossa orgànica dins el
bujol estandarditzat, a la via pública, durant els dies i l’horari corresponent perquè es reculli. Els punts concrets de la via
pública on caldrà lliurar els bujols quedarà establert en cada cas, a proposta dels serveis tècnics municipals.
Article 57.- Dels bujols estandarditzats dels grans productors i generadors singulars de la FORM
1. Els bujols estandarditzats per a la recollida de la brossa orgànica de grans productors i generadors singulars han
d’estar estandarditzats. Seran bujols de 240 l de capacitat, de dues rodes i de color marró fosc.
2. Els generadors comercials de brossa orgànica tenen el dret a tenir els bujols estandarditzats de 240 litres per a la
separació en origen que considerin necessaris i suficients en funció de la seva generació de brossa orgànica.
3. Els bujols per a la recollida selectiva de la brossa orgànica seran cedits, prèvia signatura d’una carta de compromís
conforme a les condicions d’ús i pagament del servei, als generadors singulars comercials per part de l’Ajuntament; de
forma general, abans de l’inici de la prestació del servei; i, posteriorment i en concepte de reposició, en cas de causa
justificada (pèrdua, desaparició o trencament del cubell), sempre i quan no hagi estat per negligència o mal ús de
l’usuari. Sobre aquests bujols s’aplicarà un dipòsit pel valor del bujol a retornar quan el servei de recollida certifiqui que
els bujols estan en les condicions que defineix la present ordenança pel que fa al lliurament de les diferents fraccions.
4. Els bujols hauran de portar clarament indicats en el seu exterior el nom de l’establiment comercial, el carrer i el
número corresponent, als efectes d’identificació.

6. El lliurament de la brossa orgànica en els bujols es realitzarà amb bosses o fundes, preferentment compostables, que
es tancaran de manera estanca i seran impermeables.
7. Correspon als usuaris comercials retirar de la via pública els bujols un cop efectuada la recollida.
8. En els casos d’usuaris comercials que, manifestament, no puguin retirar de la via pública el bujol un cop efectuada la
recollida, l’Ajuntament, de forma coordinada amb l’usuari, establirà el mecanisme més adequat per poder donar
compliment a l’ordenança.
9. En cas que els bujols tinguin un fàcil accés des de la via pública, correspon a l’usuari comercial el control
d’abocaments incontrolats i del seu contingut.
10. Quant a les condicions d’ús, els establiments comercials s’han de comprometre als següents punts:

20

CVE-Núm. de registre: 022013012458

5. Els bujols seran tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel personal de recollida, amb cura de no fer-los malbé.
Un cop dipositats els residus, serà obligatori tancar la tapa.
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• Els bujols s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida de la brossa orgànica.
• Els bujols han de restar durant tot el dia tancats en un espai privat dins l’establiment comercial o dins el recinte de
l’establiment.
• Els dies de recollida corresponents, se situarà el bujol a la via pública per part d’un responsable de l’establiment,
conforme a les condicions de lliurament i d’horari. S’han de deixar sempre tancats.
• Després del servei de recollida s’ha de retirar de la via pública el bujol per part d’un responsable de l’establiment.
• La gestió del bujol pel que fa a la neteja, ubicació interior i a la via pública, és responsabilitat de l’establiment
comercial; excepte la reparació de desperfectes o substitució del contenidor.
Article 58.- El mercat municipal del diumenge
1. Els bujols estandarditzats per a la recollida de la brossa orgànica de les parades generadores de matèria orgànica
han d’estar estandarditzats. Seran bujols de 240 l de capacitat, de dues rodes i de color marró fosc.
2. Els bujols per a la recollida selectiva de la matèria orgànica estaran ubicats en un espai tancat específic dins de
l’espai utilitzat com a mercat municipal del diumenge.
3. A primera hora del matí cada paradista generador de matèria orgànica ha de retirar el/s bujol/s que li han estat
assignats per al seu ús, durant tot el matí del diumenge. Cada paradista ha d’ubicar el/s bujols en un espai de la parada
que no dificulti el pas dels vianants.
4. Al finalitzar l’activitat del mercat, cada paradista ha de dipositar el/s bujol/s en el mateix espai tancat específic.
5. Les parades generadores d’orgànica tenen el dret a disposar els bujols estandarditzats de 240 litres, per a la
separació en origen que considerin necessaris i suficients, en funció de la seva generació de brossa orgànica.
6. Els bujols hauran de portar clarament indicats en el seu exterior el nom i número de la parada, als efectes
d’identificació.
7. Els bujols seran tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel personal de recollida, amb cura de no fer-los malbé.
Un cop dipositats els residus, serà obligatori tancar la tapa.
TÍTOL XII. ELS HORTS MUNICIPALS
S’entenen per horts municipals els horts de titularitat municipal situats al terme municipal de Dosrius, d’ús exclusiu per al
conreu agrícola, amb destinació al consum privat.
Article 59.- Tipologia del residu
Els residus generats per l’activitat agrícola dels horts seran considerats com a residus verds assimilables a brossa
orgànica.

Els residus verds assimilables a brossa orgànica generats en els horts han de ser dipositats en el/s compostador/s
col·lectiu/s, que l’Ajuntament ha habilitat expressament per a aquest ús en les proximitats dels horts. No es permet
dipositat aquests residus verds en els contenidors de recollida selectiva de la matèria orgànica del carrer, tanmateix fins
que no existeixin o es construeixin aquests compostadors, el sistema per treure les restes vegetals d’aquests espais
consistirà en instal·lar bosses industrials (big-bags) que recollirà la brigada municipal.
Article 61.- Altres tipologies de residus
Qualsevol altre residu de naturalesa no orgànica generat en l’activitat agrícola dels horts ha de ser dipositat en el
contenidor específic del carrer, sempre i quan aquest residu no estigui considerat residu especial. En el cas que
l’activitat agrícola generi residus de tipologia especial, caldrà dipositar-lo a la deixalleria.
TÍTOL XIII. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 62.- Infraccions
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Són infraccions en matèria de residus les tipificades com a lleus, greus i molt greus, a la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus, a la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i la Llei 15/2003, de 13 de juny,

21

CVE-Núm. de registre: 022013012458

Article 60.- Deposició del residu
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de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, així com les disposicions amb rang de llei que
substitueixin o modifiquin les anteriors. Són infraccions lleus, greus i molt greus, en matèria de gestió de residus
municipals, les tipificades a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus, i les disposicions amb rang de llei que substitueixin
o modifiquin l’anterior.
2. A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada, també son infraccions administratives les accions i
omissions que infringeixin el que es preveu en la present ordenança, segons els quadres de l’annex II.
3. Tindran la consideració d’infractors aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin actes no permesos o que no
compleixin les obligacions i els deures previstos en la present ordenança.
Article 63.- Sancions
1. Les infraccions tipificades en la Llei 6/93, se sancionen d’acord amb el disposat als articles 71 i següents de la Llei
6/1993, reguladora dels residus.
2. Les infraccions del que es preveu en aquesta ordenança se sancionen amb multes dels següents imports:
• Infraccions molt greus: de 1.200 EUR a 3.000 EUR
• Infraccions greus: de 601 EUR fins a 1.200 EUR
• Infraccions lleus: de 120 EUR fins a 600 EUR
3. En tot allò no previst en aquesta ordenança, en relació amb el règim sancionador, s’aplicarà el disposat a la Llei
6/1993, reguladora dels residus i modificacions posteriors.
Article 64.- Procediment sancionador
El procediment sancionador s’ajustarà a les determinacions del Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, o normativa que el substitueixi.
Article 65.- Criteris de la graduació
Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen tenint en compte criteris objectius i subjectius, que
poden ser apreciats separadament o conjuntament.
Article 66.- Criteris objectius
Són criteris objectius:
a) L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
b) L’alteració social a causa del fet infractor.
c) La gravetat del dany causat al sector o l’àrea ambiental protegida.
d) La superfície afectada i el seu deteriorament.
e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
f) El benefici derivat de l’activitat infractora.

L’afectació manifesta de la salut i la seguretat de les persones, degudament constatada en el procediment, comporta la
imposició de la sanció màxima que hi ha assenyalada per a la infracció.
Article 68.- Reincidència
S’entén que hi ha reincidència quan l'infractor ha estat sancionat, per resolució ferma, per raó d’haver comès més d’una
infracció de la mateixa naturalesa, dins el període de l’any immediatament anterior.
La suma de tres faltes lleus en un període de dotze mesos, incorre en una falta greu.
La suma de dues faltes greus en un període de dotze mesos incorre en una falta molt greu.
La reincidència no es pot prendre en consideració si la infracció anterior va comportar qualificació de major gravetat del
fet.
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Article 67.- Causes d’agreujament
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Article 69.- Pagament
El pagament 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.
Article 70.- Persones responsables
1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta llei tots aquells que han participat en la comissió del fet
infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques.
2. Aquesta regulació s’entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la
comissió de la infracció.
Article 71.- Autors i altres responsables
Són responsables en concepte d’autor aquells qui han comès directament o indirectament el fet infractor, i també
aquells qui han impartit les instruccions o ordres necessàries per a cometre’l.
La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la infracció.
En el cas de les persones jurídiques, la responsabilitat s’atribueix també amb caràcter subsidiari als seus
administradors.
Article 72.- Atribucions de la funció inspectora
1. Els inspectors municipals, quan exerceixen les funcions d’inspecció, han d’acreditar la seva condició i identitat. Estan
autoritzats per entrar en qualsevol moment, en tots els establiments i activitats, per tal de realitzar les actuacions
necessàries relacionades amb l’activitat inspectora.
A aquest efecte podran:
a) Practicar les actuacions necessàries per a comprovar el compliment de la normativa municipal en matèria de residus.
b) Prendre o treure les mostres necessàries per a la comprovació.
c) Realitzar totes les actuacions que calgui per al compliment de la inspecció que efectuen.
2. Els inspectors poden examinar la documentació relativa a les operacions rellevants en l’activitat amb incidència
ambiental.
3. L’entitat o persona inspeccionada està obligada a donar als inspectors la màxima facilitat per al desenvolupament de
llur tasca.
Article 73.- Obligacions de les persones o entitats inspeccionades
Les persones o entitats inspeccionades, a requeriment dels inspectors, han de:
a) Subministrar tota classe d’informació sobre instal·lacions, productes o serveis.

c) Permetre als inspectors la comprovació directa de qualsevol acció que es relacioni amb la seva funció derivada
d’aquesta ordenança.
TÍTOL XIV. MESURES SUBSTITUTIVES
Article 74.- Disposicions generals
Sense perjudici del que es preveu en el títol anterior, s’estableix la possibilitat que la sanció imposada a infractors que
cometin una infracció de les normes de la present ordenança per primer cop, pugui ser substituïda per una mesura
substitutiva consistent en l’assistència o realització d’algun tipus d’activitat per fomentar la recollida selectiva.
Article 75.- Procediment
1. El procediment que es portarà a terme, per tal que es pugui optar per l’aplicació d’una mesura, serà el següent:
Primer.- L’expedient sancionador es tramitarà i resoldrà d’acord amb el que es preveu amb caràcter general en la
present ordenança i en la normativa vigent.
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b) Permetre que es practiqui l'oportuna presa de mostres.
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Segon.- Notificada la sanció a l’infractor, en el termini de 10 dies hàbils l’infractor presentarà escrit al Registre Municipal
de l’Ajuntament, optant per la commutació de 3 la sanció econòmica per una mesura substitutiva. Aquest escrit,
presentat en temps i forma, suspendrà l’execució de l’expedient sancionador i, en conseqüència, del termini de
pagament de la sanció.
Tercer.- A continuació, el cas serà estudiat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament que efectuaran, en el termini màxim d’1
mes, una proposta.
Quart.- L’acceptació o no de la proposta per l’infractor s’efectuarà en el termini màxim de 10 dies des de què s’efectuï la
proposta. En el supòsit que en l’esmentat termini no s’efectuï cap manifestació d’acceptació o no de la proposta,
s’entendrà que no s’accepta i s’aixecarà la suspensió de l’execució de l’expedient sancionador que continuarà el seu
tràmit.
Cinquè.- L’acceptació per l’infractor de la proposta s’efectuarà mitjançant la signatura del document que s’adjunta com a
annex IV, que es presentarà en el Registre Municipal en el termini previst en l’apartat anterior.
Sisè.- La realització de la proposta s’efectuarà amb el seguiment dels professionals dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament i sota la supervisió dels tècnics municipals competents, en cas de mesures al servei de la comunitat.
Setè.- Finalitzada l’execució de les mesures substitutives, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament efectuaran la seva
valoració.
2. Si la valoració és positiva, s’arxivarà l’expedient sancionador considerant que la infracció ha estat reparada.
3. Si la valoració és negativa per abandonament del procés, no presentació o incomplint de forma injustificada i/o
reiterada de les activitats pactades, l’acord restarà sense efectes i es procedirà a aixecar la suspensió de l’expedient
sancionador que continuarà el seu curs.
Article 76.- Tipus de mesures
1. Els tipus de mesures substitutives a aplicar seran serveis a favor de la comunitat. Realització d’activitats no
retribuïdes d’interès social i/o comunitari. El tipus de servei estarà relacionat amb el tipus de falta comesa, per tal que la
mesura sigui significativa i coherent amb el dany comès.
2. Per valorar la mesura adient a cada cas i la seva duració es tindran en compte els següents ítems:
•
•
•
•
•
•
•

Tipus d’infracció
Gravetat de la infracció
Perjudicis causats als interessos col·lectius
Grau de responsabilitat de l’infractor
Edat de l’infractor
Situació sòciofamiliar de l’infractor
Altres circumstàncies específiques que afectin el cas, tant com a agreujant o com a atenuant.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagin
transcorregut els terminis previstos a l’art. 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de la Bases de Règim Local.
ANNEX 1.- RESIDUS ADMESOS A LA DEIXALLERIA
DEIXALLERIA FIXA:
Residus admesos a la Deixalleria fixa
1.1. Residus especials:
a) Fluorescents i llums de vapor de mercuri.
b) Bateries.
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Els conceptes emprats en la present ordenança i no definits de forma expressa en la mateixa, s’hauran d’entendre en
els termes de les definicions contingudes en els textos de les disposicions legals vigents.
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c) Dissolvents.
d) Pintures.
e) Vernissos.
f) Piles i acumuladors.
g) Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses.
1.2. Residus no especials i inerts:
a) Paper i cartó.
b) Vidre.
c) Plàstics.
d) Ferralla i metalls.
e) Fustes.
f) Tèxtils.
g) Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses.
h) Pneumàtics fora d’ús.
i) Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària.
DEIXALLERIA MÒBIL:
Residus admesos a la Deixalleria mòbil
1.1. Residus especials:
a) Fluorescents i llums de vapor de mercuri.
b) Bateries.
c) Dissolvents.
d) Pintures.
e) Vernissos.
f) Piles i acumuladors.
g) Electrodomèstics de petites dimensions que contenen substàncies perilloses.
1.2. Residus no especials i inerts:
a) Paper i cartó.
b) Vidre.
c) Plàstics.
d) Ferralla i metalls.
e) Fustes de petites dimensions.
f) Tèxtils.
g) Electrodomèstics de petites dimensions que no contenen substàncies perilloses
h) Pneumàtics fora d’ús.
i) Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària en petites quantitats.
ANNEX II.– INFRACCIONS

Deixar d’utilitzar els serveis públics municipals de recollida de residus municipals sense notificació prèvia.
Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits (detritus sanitaris, animals morts, mobles, substàncies
contaminants).
No disposar d’un gestor autoritzat per a la gestió dels residus comercials i alhora no està acollit al sistema de recollida i
gestió que l’Ajuntament ha establert per a aquest tipus de residu.
Abandonar quantitats considerables (runa de reformes d’obres menors, residus provinents d’indústries familiars, mobles,
etc) de residu municipal d’origen domèstic a la via pública.
Lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.
Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres o a qualsevol altre lloc diferent del que específicament
s'ha previst.
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Infraccions Molt greus

Divendres, 31 de maig de 2013
Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi el que es preveu en aquesta ordenança que suposi una pertorbació
rellevant que afecti de manera greu, immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones
l’exercici d’activitats o la salubritat o ornat públic. Així mateix, quan s’impedeixi l’ús d’un servei públic, s’efectuïn actes de
deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures i instal·lacions o s’impedeixi l’ús o es deteriorin greument i
de manera rellevant els espais públics.
Infraccions Greus
Utilitzar els bujols de recollida comercial en serveis que no els corresponen.
Lliurar o abandonar residus municipals als serveis de recollida d’altres municipis.
Destorbar els serveis de recollida.
Aparcar vehicles sobre la zona reservada als contenidors, iglús, bujols...
Incompliment de l’obligació prevista a l’article 7.17 per edificis anteriors a la present ordenança
Manca d’higiene a l’espai d’emmagatzematge de residus.
Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi el que es preveu en aquesta ordenança que suposi una pertorbació greu
en la tranquil·litat o l’exercici dels drets d’altres persones o activitats. La pertorbació greu causada a la salubritat o ornat
públic, a l’ús de serveis o espais públics i danys greus a equipaments, infraestructures i instal·lacions.
Infraccions Lleus
Dipositar els residus fora dels elements de contenció sense aprofitar llur capacitat, en cas que aquests no estiguin plens.
Lliurar residus en elements de contenció no estandarditzats o diferents als determinats per l’Ajuntament.
No tenir cura amb els elements de contenció.
No separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament.
Dipositar a l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol material o residu que no s’ajusti al
que preveu aquesta ordenança.
No lliurar tancats els elements de contenció.
Manca d’elements d’identificació dels bujols respecte a l’establiment comercial que es destina.
Incompliment de l’obligació de comptar amb un espai tancat als habitatges, establiments, etc., de nova construcció per
emmagatzemar els residus abans de lliurar
Prendre o malmetre un bujol comercial.

Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi el que es preveu en aquesta ordenança que suposi una pertorbació lleu
en la tranquil·litat o l’exercici dels drets d’altres persones o activitats. La pertorbació lleu causada a la salubritat o ornat
públic, a l’ús de serveis o espais públics i danys lleus a equipaments, infraestructures i instal·lacions.
ANNEX III - MODEL DE DOCUMENT DE SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE TAXA DE BROSSA, PER GESTIÓ DE
RESIDU VERD
REGISTRE GENERAL
En/Na ....................................................................... DNI .........................
amb domicili a .......................................... núm. ............. bústia ...............
codi postal ....................... del municipi ......................, i telèfon ......................... en representació de ell/ella
mateix/a ...................................................
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Remenar i extreure residus de qualsevol contenidor de recollida selectiva del carrer, a excepció de casos particulars:
deposició accidental d’objectes de valor, o bé quan el residu extret del contenidor serà reutilitzat.
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EXPOSO:
Que durant l’any 20...... he gestionat el residu verd provinent del jardí mitjançant un d’aquests dos sistemes:
- Compostatge domèstic.
- Aportacions a la deixalleria fixa o a un gestor autoritzat per l’ARC.,
SOL·LICITO:
La reducció corresponent de la taxa de la brossa, per a l’any 20.....
En el cas del compostatge domèstic, per tal que aquesta reducció sigui efectiva, sol·licito que personal de l’Ajuntament
es posi en contacte amb mi, per tal d’acordar el dia i l’hora en què es farà una visita al meu domicili, per comprovar que
estic fent el compostatge.
En el cas d’aportacions a la deixalleria o a un gestor, sol·licito que es tingui en compte la documentació justificativa
aportada.
Adjunto fotocòpia del darrer rebut de la brossa.
Dosrius, ............. de/d’ ........................ de .....................
Signatura del sol·licitant.
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS
C/ Sant Antoni 1 - (08319) Dosrius Tel 93.791.80.14 - Fax 93.791.80
ANNEX IV - MODEL DE DOCUMENT DE VOLUNTARIAT
En/Na ................................................................, amb DNI ......................., i domicili a.................................
MANIFESTA:
1.- Que el dia ..................................... va protagonitzar els fets, en virtut dels quals va
resultar ................................................................. i que imposada la corresponent sanció i vista la proposta substitutiva
de la sanció que correspon en aquests casos, formulada per l’Ajuntament de Dosrius, decideix VOLUNTÀRIAMENT
escollir la
commutació de la sanció econòmica
per la mesura substitutiva
que consisteix
en ..................................................

3.- Que assumeix tota la responsabilitat que es pugui generar com a conseqüència dels seus actes i omissions, en la
realització de les feines comunitàries, restant directament obligat en els tercers perjudicats.
4.- Que assumeix el risc de danys que pugui prendre en la realització de les mesures pactades, renunciant a qualsevol
reclamació futura, llevat en el cas manifest de dol o negligència imputable a l’administració.
Dosrius, a ............. de .................................. de 20 .....
Nom ..................................................................
Firma .................................................................
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS
C/ Sant Antoni 1 - (08319) Dosrius Tel 93.791.80.14 - Fax 93.791.80."
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2.- Que reconeix la naturalesa voluntària d’aquesta decisió i aquest document i en tot cas manifesta que les feines a
realitzar no impliquen vincle laboral, ni tampoc arrendament de serveis, i que no existeix contraprestació econòmica,
sinó compliment d’una petició voluntària de commutar una sanció per treball d’interès comunitari.

Divendres, 31 de maig de 2013
Contra els acords anteriors, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent de la seva publicació.

CVE-Núm. de registre: 022013012458

Dosrius, 26 d’abril de 2013
L’alcalde, Josep Jo i Munné

https: //bop.diba.cat

●
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