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(*) Derogat 
 
 
ARTICLE 16. LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESTES VEGETALS
L'ESPORGA DE L'ARBRAT PRIVAT, AIXÍ COM DE
JARDINS I ZONES VERDES, 
 
Mitjançant sistema d'avís telefònic o d'altres, es comunicarà a
servei de recollida de restes vegetals,
quantitats que no superin els 3 m3 i de manteniment de jardins a la via pública.
 
Volums superiors a 3 m3, es consideren esporgues industr
per les empreses contractades privadament
a particulars aquest hauran de transportar els residus fins la Deixalleria o bé
corresponent càrrec a l'Ajuntament 
residu.  
 
L'Ajuntament establirà un calendari de recollides de restes vegetals
 
S'informarà al municipi de la forma de prestació d'aquest servei,
de recollida segons la temporada i la
 
S'hauran de potenciar propostes que permetin una utilització del
pròpia empresa concessionària o ja sigui
municipals. 
 
Els usuaris que no vulguin utilitzar aquest sistema podran adreçar
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REGLAMENT DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS,
TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DEL REBUIG DELS RESIDUS RECOLLITS AL 

MUNICIPI DE CALAFELL. 

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 

TÍTOL II CONDICIONS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESTES VEGETALS
L'ESPORGA DE L'ARBRAT PRIVAT, AIXÍ COM DE LES RESTES DEL MANTENIMENT DE 

 SIGUIN AQUESTES PÚBLIQUES O PRIVADES.

Mitjançant sistema d'avís telefònic o d'altres, es comunicarà a l'empresa concessionària del 
servei de recollida de restes vegetals, que es dipositen restes d'esporga privada en petites 

superin els 3 m3 i de manteniment de jardins a la via pública.

Volums superiors a 3 m3, es consideren esporgues industrials, les quals ha de ser gestionades 
per les empreses contractades privadament per la prestació del servei, en cas de correspondre 

aquest hauran de transportar els residus fins la Deixalleria o bé
corresponent càrrec a l'Ajuntament per la gestió de la recollida, el transport i la gestió del 

L'Ajuntament establirà un calendari de recollides de restes vegetals programades.

S'informarà al municipi de la forma de prestació d'aquest servei, indicant els dies programats 
segons la temporada i la manera de disposar els residus. 

S'hauran de potenciar propostes que permetin una utilització del transport, ja sigui des de la 
pròpia empresa concessionària o ja sigui amb convenis amb altres empreses concessionàries 

ls usuaris que no vulguin utilitzar aquest sistema podran adreçar-se a la deixalleria comarcal.

(*) MODIFICACIÓ PUBLICADA EN EL BOPT NÚM. 151, DE 2 DE JULIOL DE 2011 

REGLAMENT DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS, NETEJA VIARIA, 
DEL REBUIG DELS RESIDUS RECOLLITS AL 

 PROCEDENTS DE 
LES RESTES DEL MANTENIMENT DE 

SIGUIN AQUESTES PÚBLIQUES O PRIVADES. 

mpresa concessionària del 
que es dipositen restes d'esporga privada en petites 

superin els 3 m3 i de manteniment de jardins a la via pública. 

quals ha de ser gestionades 
per la prestació del servei, en cas de correspondre 

aquest hauran de transportar els residus fins la Deixalleria o bé pagar el 
el transport i la gestió del 

programades. 

indicant els dies programats 

transport, ja sigui des de la 
amb convenis amb altres empreses concessionàries 

a la deixalleria comarcal. 



 

 
L'abandonament de residus vegetals, serà sancionable, amb la
corresponent sanció. 
 
ARTICLE 17. EL SERVEI DE LA NETEJA VIARIA I ALTRES ESPAIS
 
17.1 La neteja de carrers privats o altres espais d'ús particular i
 
Persones obligades a la neteja
 
La neteja de les voreres i carrers de domini particular, s'ha
propietaris dels immobles, o en el seu defecte,
assignat. 
 
És atribuïble als propietaris o propietat de comunitaris, entitats de
de: 
 

• Els carrers de domini
a la Regidoria de Serveis Públics, per aconseguir

 
• La neteja de patis de llum, interiors d'illa o qualsevol zona

 
• La neteja de solars i altres terrenys urbans de propietat privada,

anteriorment. 
 

• Els carrers, places, parcs.... D'urbanitzacions que no hagin
 
Totes les neteges realitzades per particulars, entitats de conservació...
directrius indicades per la Regidoria de
les freqüències i mètodes de neteja.
 
Excepcions 
 
En aquells supòsits en què l'activitat de la neteja correspongui als
excepcionalment podrà substituir als
circumstàncies:  
 

• Que la composició dels residus aconselli la retirada per serveis
 

• Que els particulars obligats no disposin de recursos i/o mitjans
 
Per a què L'Ajuntament pugui realitzar els treballs de neteja en
presentar a l'Ajuntament, una sol·licitud
de la petició.  
 

 

L'abandonament de residus vegetals, serà sancionable, amb la imposició a l'infractor de la 

ARTICLE 17. EL SERVEI DE LA NETEJA VIARIA I ALTRES ESPAIS LLIURES

17.1 La neteja de carrers privats o altres espais d'ús particular i urbanitzacions no revertides.

Persones obligades a la neteja 

La neteja de les voreres i carrers de domini particular, s'hauran de netejar per part dels 
propietaris dels immobles, o en el seu defecte, les comunitats de propietaris i el personal 

És atribuïble als propietaris o propietat de comunitaris, entitats de conservació etc. La neteja 

Els carrers de domini particular, que s'hauran de netejar seguint les directrius que dicti 
a la Regidoria de Serveis Públics, per aconseguir uns nivells de neteja adequats.

La neteja de patis de llum, interiors d'illa o qualsevol zona comuna d'ús particular.

olars i altres terrenys urbans de propietat privada,

Els carrers, places, parcs.... D'urbanitzacions que no hagin revertit al municipi.

Totes les neteges realitzades per particulars, entitats de conservació... hauran de seguir l
directrius indicades per la Regidoria de Serveis Contractas, se signaran acords al respecte de 

i mètodes de neteja. 

En aquells supòsits en què l'activitat de la neteja correspongui als particulars, l'Ajuntament 
nt podrà substituir als mateixos, sempre i quan es donin les següents 

Que la composició dels residus aconselli la retirada per serveis autoritzats.

Que els particulars obligats no disposin de recursos i/o mitjans adequats

Per a què L'Ajuntament pugui realitzar els treballs de neteja en aquests supòsits, s'haurà de 
presentar a l'Ajuntament, una sol·licitud part del propietari o comunitat, justificant les causes 

imposició a l'infractor de la 

LLIURES 

urbanitzacions no revertides. 

netejar per part dels 
les comunitats de propietaris i el personal 

conservació etc. La neteja 

les directrius que dicti 
uns nivells de neteja adequats. 

comuna d'ús particular. 

olars i altres terrenys urbans de propietat privada, no inclosos 

revertit al municipi. 

hauran de seguir les 
Serveis Contractas, se signaran acords al respecte de 

rticulars, l'Ajuntament 
mateixos, sempre i quan es donin les següents 

autoritzats. 

adequats 

aquests supòsits, s'haurà de 
part del propietari o comunitat, justificant les causes 



 

17.2 El servei de neteja de la xarxa viaria públi
L'Ajuntament de Calafell, mitjançant
prestacions: 
 

• L'escombrat manual
 

• L'aiguabatre de carrers, places etc. De titularitat pública
 

• El desherbat de carrers
 

• La neteja dels escossells d'arbres
 

• La recollida de terres, sorres, fulles i pinassa
 

• La recollida de materials acumulats a la via pública, per efecte
 

• La recollida d'excrements
 

• La recollida d'objectes voluminosos
 

• El buidat neteja i manteniment de papereres
 

• La recollida de restes d'accidents de trànsit.
 

• La neteja de vessaments a la via pública
 

• La neteja de branques, restes de construcció etc. per acció de
meteorològics 

 
• La neteja profunda de xiclets, taques... de

 
• La neteja de les taques produïdes per estacionaments a la via

 
• La retirada de propaganda de llocs no autoritzats.

 
• La prestació de serveis d'emergència com a conseqüència

 
• Qualsevol altra operació que es requereixi per mantenir el

 
Tots aquests treballs de neteja viaria es poden agrupar, segons:
 

17.2.1Tractaments bàsics programables per sectors i puntuals
 
17.2.2Tractaments complementaris
 
17.2.3Tractaments específics a causa de situacions d'emergència

 

17.2 El servei de neteja de la xarxa viaria pública, serà prestat indirectament per part de 
L'Ajuntament de Calafell, mitjançant concessió administrativa i comprendrà les següents 

L'escombrat manual 

L'aiguabatre de carrers, places etc. De titularitat pública 

El desherbat de carrers 

a neteja dels escossells d'arbres 

La recollida de terres, sorres, fulles i pinassa 

La recollida de materials acumulats a la via pública, per efecte d'agents climatològics

La recollida d'excrements 

La recollida d'objectes voluminosos 

eja i manteniment de papereres 

La recollida de restes d'accidents de trànsit. 

La neteja de vessaments a la via pública 

La neteja de branques, restes de construcció etc. per acció de

La neteja profunda de xiclets, taques... dels vials més transitats 

La neteja de les taques produïdes per estacionaments a la via pública

La retirada de propaganda de llocs no autoritzats. 

La prestació de serveis d'emergència com a conseqüència d'inundacions, forts vents...

Qualsevol altra operació que es requereixi per mantenir el decòrum i ornat públics.

Tots aquests treballs de neteja viaria es poden agrupar, segons: 

17.2.1Tractaments bàsics programables per sectors i puntuals 

17.2.2Tractaments complementaris 

aments específics a causa de situacions d'emergència 

indirectament per part de 
concessió administrativa i comprendrà les següents 

d'agents climatològics 

La neteja de branques, restes de construcció etc. per acció de fenòmens 

pública 

d'inundacions, forts vents... 

decòrum i ornat públics. 



 

 
17.2.1 Tractaments bàsics programables per sectors i puntuals
 
17.2.1.1Neteges extraordinàries per festes majors i actes festius
en la neteja posterior a l'acte
 
17.2.1.2 Neteges de m
 
S'haurà de netejar l'espai on es realitzen els mercats un
parades. 
 
17.2.1.3 Tractaments bàsics de neteja programables per sectors

 
En funció de la intensitat d'ús dels carrers i de l'estacionalitat es
neteja de cada carrer. 
 
S'aplicaran diferents tipus de tractaments de neteja:
 
Escombrat manual 
 
Escombrat mecanitzat 
 
Escombrat mixt manual i mecanitzat
 
Escombrat mecànic de calçades
 
Escombrada mecànica de voreres, places i zones de vianants
 
Escombrades de manteniment
 
Aiguabatre mecànic 
 
Aiguabatre mixt 
 
Fregat de paviments. 
 
Servei d'escombrat 
 
Les deixalles objecte d'escombrat seran totes les que s'hi trobin a
particular: 
 

• Les produïdes pel trànsit de vianants
 

• Les restes de recollida de les escombraries domiciliàries
 

• Les fulles de l'arbrat 
 

 

17.2.1 Tractaments bàsics programables per sectors i puntuals 

17.2.1.1Neteges extraordinàries per festes majors i actes festius Incidint especialment 
en la neteja posterior a l'acte 

17.2.1.2 Neteges de mercats ambulants 

S'haurà de netejar l'espai on es realitzen els mercats un cop s'hagin desmuntat les 

17.2.1.3 Tractaments bàsics de neteja programables per sectors  

En funció de la intensitat d'ús dels carrers i de l'estacionalitat es determinarà l

S'aplicaran diferents tipus de tractaments de neteja: 

Escombrat mixt manual i mecanitzat 

Escombrat mecànic de calçades 

Escombrada mecànica de voreres, places i zones de vianants 

scombrades de manteniment 

Les deixalles objecte d'escombrat seran totes les que s'hi trobin a la via pública, i en 

Les produïdes pel trànsit de vianants 

Les restes de recollida de les escombraries domiciliàries 

 

Incidint especialment 

cop s'hagin desmuntat les 

determinarà la freqüència de 

la via pública, i en 



 

• Els excrements d'animals dipositats a la via pública
 

• Qualsevol residu abandonat a la via pública que pugui ser
equips de recollida. 

 
Es prestarà especial atenció a:
 

• Els espais de jocs infantils
 

• La proximitat de mercats i mercadets
 

• La proximitat de contenidors de la recollida domiciliària, estacionats
 

• La proximitat dels llocs de recollida de trastos vells o contenidors
estacionats en la via pública

 
• Les parades de transport públic

 
• Les parts de la calçada on es poden acumular els residus de la

pròxima. 
 

• Els accessos al casc urbà dels diferents nuclis habitats de la
 

• Les zones terroses. 
 
Es podran prestar diferents serveis d'escombrat:
 
Escombrat manual: Servei prestat per un peó amb carret portabosses,
individual, dotat d'eines d'escombrada.
 
Escombrat mecanitzat: Servei prestat mitjançant màquines d'escombrar,
 
Escombrat mixt: Servei prestat de forma combinada per un o diferents
eines d'escombrada i que actuen conjuntament
residus cap a la boca d'aspiració de la màquina per augmentar la superfície de
 
Escombrades de manteniment: Servei de neteja de repàs en dies
en aquells llocs on calen actuacions
 
17.2.2 Tractaments complementaris
 
Es consideren tractaments complementaris de l
 

• Les neteges d'escossells i clots tancats d'arbres. Caldrà la
restes acumulades i neteja de les herbes que

 

 

Els excrements d'animals dipositats a la via pública 

Qualsevol residu abandonat a la via pública que pugui ser admès i transportat pels 
 

à especial atenció a: 

Els espais de jocs infantils 

La proximitat de mercats i mercadets 

La proximitat de contenidors de la recollida domiciliària, estacionats

La proximitat dels llocs de recollida de trastos vells o contenidors
estacionats en la via pública 

Les parades de transport públic 

Les parts de la calçada on es poden acumular els residus de la

Els accessos al casc urbà dels diferents nuclis habitats de la població.

Es podran prestar diferents serveis d'escombrat: 

Escombrat manual: Servei prestat per un peó amb carret portabosses,
individual, dotat d'eines d'escombrada. 

Escombrat mecanitzat: Servei prestat mitjançant màquines d'escombrar, 

brat mixt: Servei prestat de forma combinada per un o diferents 
eines d'escombrada i que actuen conjuntament amb una màquina escombradora, dirigint els 

boca d'aspiració de la màquina per augmentar la superfície de

Escombrades de manteniment: Servei de neteja de repàs en dies festius o tardes laborables, 
en aquells llocs on calen actuacions puntuals posteriors a la neteja general.

17.2.2 Tractaments complementaris 

Es consideren tractaments complementaris de la neteja viaria els següents serveis:

Les neteges d'escossells i clots tancats d'arbres. Caldrà la retirada de voluminosos, 
restes acumulades i neteja de les herbes que puguin créixer 

admès i transportat pels 

La proximitat de contenidors de la recollida domiciliària, estacionats a la via pública. 

La proximitat dels llocs de recollida de trastos vells o contenidors particulars 

Les parts de la calçada on es poden acumular els residus de la circulació rodada 

població. 

Escombrat manual: Servei prestat per un peó amb carret portabosses, formant un equip 

 peons que utilitzen 
amb una màquina escombradora, dirigint els 

boca d'aspiració de la màquina per augmentar la superfície de neteja. 

festius o tardes laborables, 
puntuals posteriors a la neteja general. 

següents serveis: 

retirada de voluminosos, 



 

• La neteja i retirada de fulles. Per tal d'evitar molèsties al trànsit
podran establir serveis especials a la tardor.

 
• La neteja de runes i arrossegaments de terra en espais municipals,

pluges o temporals. 
 

• El manteniment, buidat i neteja de les papereres.
 

• La neteja de passos infe
 

• La neteja intensiva amb aigua a pressió: manual i mecanitzada
 

• La neteja intensiva i decapat de terres i paviments, la neteja
aquells casos en què per característiques de la
o ús de vehicles, es produeixin

 
• La neteja d'herbes a la via pública, marges de camins i espais

 
• La neteja de solars municipals, i el control dels vectors biològics

 
• La neteja de passos elevats i subterranis, incloent fregat del

verticals 
 

• Les prestacions especials de neteja amb motiu de manifestacions
 

• La neteja i manteniment del canal de pluvials, paral·lel a la via
d'herbes, objectes, terres, tota mena de materials
tots els canals de pluvials

 
• La neteja en situacions d'emergència i fenòmens climatològics.

 
• La neteja en situacions que 

 
17.2.3 Tractaments específics a causa de situacions
 
17.3 Actuacions no permeses
 
1. Es prohibeix llençar a la via pública tot tipus de residus, com
qualsevol altre resta similar. L
d'aquests residus en petites quantitats utilitzaran les papereres instal·lades amb aquest
efecte. 
 
2. Els usuaris hauran d'abstenir
arrencar-les, així com qualsevol altre acte que
inservibles pel seu ús. 
 
17.4 Abocaments a la xarxa viaria

 

La neteja i retirada de fulles. Per tal d'evitar molèsties al trànsit 
podran establir serveis especials a la tardor. 

La neteja de runes i arrossegaments de terra en espais municipals,
 

El manteniment, buidat i neteja de les papereres. 

La neteja de passos inferiors i elevats 

La neteja intensiva amb aigua a pressió: manual i mecanitzada 

La neteja intensiva i decapat de terres i paviments, la neteja intensiva s'aplicarà en 
aquells casos en què per característiques de la circulació rodada i de l'estacionament 
o ús de vehicles, es produeixin taques d'oli o greix, o incrustacions en el paviment

La neteja d'herbes a la via pública, marges de camins i espais oberts municipals.

La neteja de solars municipals, i el control dels vectors biològics 

ssos elevats i subterranis, incloent fregat del paviment i paraments 

Les prestacions especials de neteja amb motiu de manifestacions públiques al carrer.

La neteja i manteniment del canal de pluvials, paral·lel a la via del tren: amb retirada 
d'herbes, objectes, terres, tota mena de materials residuals, algues, etc. i la neteja de 
tots els canals de pluvials dins del casc urbà. 

La neteja en situacions d'emergència i fenòmens climatològics. 

La neteja en situacions que exigeixen una actuació immediata 

17.2.3 Tractaments específics a causa de situacions d'emergència 

17.3 Actuacions no permeses 

1. Es prohibeix llençar a la via pública tot tipus de residus, com burilles, papers, embolcalls i 
qualsevol altre resta similar. Les persones que transitin per la via pública i vulguin desfer

petites quantitats utilitzaran les papereres instal·lades amb aquest

2. Els usuaris hauran d'abstenir-se de tota manipulació sobre les papereres, moure
les, així com qualsevol altre acte que deteriori la seva presentació o les faci 

17.4 Abocaments a la xarxa viaria 

 rodat i vianants, Es 

La neteja de runes i arrossegaments de terra en espais municipals, per acció de fortes 

intensiva s'aplicarà en 
circulació rodada i de l'estacionament 

taques d'oli o greix, o incrustacions en el paviment  

oberts municipals. 

paviment i paraments 

públiques al carrer. 

del tren: amb retirada 
residuals, algues, etc. i la neteja de 

burilles, papers, embolcalls i 
que transitin per la via pública i vulguin desfer-se 

petites quantitats utilitzaran les papereres instal·lades amb aquest 

papereres, moure-les, 
deteriori la seva presentació o les faci 



 

 
Es prohibeix qualsevol operació que pugui embrutar les vies i
 

• Reparar, netejar o rentar vehicles, així com canviar l'oli i altres
 

• Espolsar roba o catifes a la via pública, o sobre aquesta des
terrasses. 

 
• La realització de qualsevol altra activitat, com neteja de

similars, de forma que pugui ocasionar un
via pública. 

 
• Dipositar excrements d'origen animal o humà.

 
17.5 Mesures respecte determinades activitats
 
Establiments de serveis 
 

• Les persones responsables de quioscos o punts de venda autoritzats
estan obligats a mantenir net l'espai en què es
proximitats en l'horari

 
• La mateixa obligació incumbeix als responsables de cafès, bars

en quant a la superfície de via o espai públic
corresponent a la longitud de la seva

 
• Els titulars dels establiments de

d'expenedors de tabac i loteria nacional, hauran
compte. 

 
Operacions de càrrega i descàrrega
 

• Els titulars dels vehicles que duguin a terme operacions de
obligats a neteja les voreres i calçades
retirant de la via pública

 
• Els titulars d'establiments, finques o immobles, per a qui

operacions, hauran d'exigir e
contractació de serveis. De no fer
de les mateixes. 

 
Vehicles en les vies públiques
 

• Els titulars de tallers de reparacions de vehicles, els propietaris
vehicles de transport de mercaderies i passatgers
administrativa sol·licitada a aquest ajuntament,
pública, estaran obligats a

 

Es prohibeix qualsevol operació que pugui embrutar les vies i espais públics i en particular:

rentar vehicles, així com canviar l'oli i altres líquids.

Espolsar roba o catifes a la via pública, o sobre aquesta des de finestres, balcons o 

La realització de qualsevol altra activitat, com neteja de terrasses, estesa de roba o 
de forma que pugui ocasionar un risc d'abocament d'aigua o objectes a la 

Dipositar excrements d'origen animal o humà. 

17.5 Mesures respecte determinades activitats  

Les persones responsables de quioscos o punts de venda autoritzats
estan obligats a mantenir net l'espai en què es desenvolupi la seva activitat, i les seves 
proximitats en l'horari d'obertura, i deixa-ho en el mateix estat mentre duri a

La mateixa obligació incumbeix als responsables de cafès, bars i establiments anàlegs 
en quant a la superfície de via o espai públic que s'ocupi, així com la vorera 
corresponent a la longitud de la seva façana. 

Els titulars dels establiments de quioscos, caixers automàtics, així 
d'expenedors de tabac i loteria nacional, hauran d'instal·lar papereres pel seu 

Operacions de càrrega i descàrrega 

Els titulars dels vehicles que duguin a terme operacions de càrrega i descàr
obligats a neteja les voreres i calçades que hagin embrutat, durant la seva operació, 
retirant de la via pública els residus abocats. 

Els titulars d'establiments, finques o immobles, per a qui 
operacions, hauran d'exigir el compliment de les obligacions abans descrites en la 
contractació de serveis. De no fer-ho així, respondran solidàriament del compliment 

Vehicles en les vies públiques 

Els titulars de tallers de reparacions de vehicles, els propietaris
vehicles de transport de mercaderies i passatgers que, en virtut d'autorització 
administrativa sol·licitada a aquest ajuntament, estacionen habitualment a la via 
pública, estaran obligats a mantenir nets els espais ocupats. 

espais públics i en particular: 

líquids. 

de finestres, balcons o 

terrasses, estesa de roba o 
risc d'abocament d'aigua o objectes a la 

Les persones responsables de quioscos o punts de venda autoritzats a la via pública 
desenvolupi la seva activitat, i les seves 

ho en el mateix estat mentre duri aquesta. 

i establiments anàlegs 
que s'ocupi, així com la vorera 

 com concessionaris 
d'instal·lar papereres pel seu 

càrrega i descàrrega, estan 
que hagin embrutat, durant la seva operació, 

 s'efectuïn aquestes 
obligacions abans descrites en la 

així, respondran solidàriament del compliment 

Els titulars de tallers de reparacions de vehicles, els propietaris de camions i de 
que, en virtut d'autorització 

estacionen habitualment a la via 



 

 
• Aquest precepte és també aplicable als espais reservats per

autocars de lloguer, essent responsables de
 
Vehicles de transport de terres i de runes etc.
 

• Els propietaris i conductors de vehicl
cartró papers i altres similars, hauran d'adoptar
evitar que a causa de la seva natu
vent, sigui sobre la via públ

 
• De la mateixa manera estaran obligats a rentar els baixos i les

abans de què aquests surtin de les obres, evitant
pública. De l'incompliment d'allò que
responsables de la infracció els

 
Animals 
 
Les persones que passegin animals per la via pública, estan
seves dejeccions en qualsevol lloc
dejeccions tindran que ser conduïts a llocs destinats a tal fi.
 
Si les dejeccions quedessin dipositades a la vorera o altres zones
peatonal, la persona que condueix l'animal està
 
 
TÍTOL III RÈGIM DISCIPLINARI
 
 
ARTICLE 18. RELATIU A LES DENÚNCIES
 
1. Tota persona natural o jurídica podrà denunciar, davant
present reglament, en relació a la
 
2. La denúncia haurà de contenir les dades precises per facilitar
corresponent comprovació, a més a més dels
instàncies a l'administració. 
 
3. En els casos de reconeguda urgència, 
tinguin encomanada l'atenció en
les mesures d'urgència, necessàries.
 
4. La persona que efectiu la denúncia incorrerà en responsabilitat
mala fe, essent en aquest cas al seu càrrec
 
5. En tot cas les denúncies formulades pels particulars donaran
expedient, notificant-se als interessats les

 

Aquest precepte és també aplicable als espais reservats per l'establiment de camions i 
autocars de lloguer, essent responsables de la infracció els seus propietaris.

Vehicles de transport de terres i de runes etc. 

Els propietaris i conductors de vehicles que transporten terres i runes, àrids, formigó 
cartró papers i altres similars, hauran d'adoptar totes les mesures necessàries, per 
evitar que a causa de la seva naturalesa, o per efecte de la velocitat del vehicle o del 

la via pública els materials transportats. 

De la mateixa manera estaran obligats a rentar els baixos i les
abans de què aquests surtin de les obres, evitant que pugessin embrutar la via 
pública. De l'incompliment d'allò que es determina en aquest
responsables de la infracció els seus propietaris. 

Les persones que passegin animals per la via pública, estan obligats a evitar que dipositin les 
seves dejeccions en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Per realitzar aque

indran que ser conduïts a llocs destinats a tal fi. 

Si les dejeccions quedessin dipositades a la vorera o altres zones destinades al trànsit 
peatonal, la persona que condueix l'animal està obligada a la seva neteja immediata

M DISCIPLINARI 

ARTICLE 18. RELATIU A LES DENÚNCIES 

1. Tota persona natural o jurídica podrà denunciar, davant l'Ajuntament les infraccions del 
present reglament, en relació a la matèria a què es refereix aquest llibre. 

2. La denúncia haurà de contenir les dades precises per facilitar als serveis municipals la 
corresponent comprovació, a més a més dels requisits exigits per la normativa general per les 

 

3. En els casos de reconeguda urgència, podrà recórrer directament els serveis municipals que 
tinguin encomanada l'atenció en aquests supòsits, els quals prèvia comprovació adoptaran 

d'urgència, necessàries. 

4. La persona que efectiu la denúncia incorrerà en responsabilitat quan acti
mala fe, essent en aquest cas al seu càrrec les despeses que s'originin. 

5. En tot cas les denúncies formulades pels particulars donaran lloc a la incoació de l'oportú 
se als interessats les solucions adoptades. 

l'establiment de camions i 
la infracció els seus propietaris. 

runes, àrids, formigó 
totes les mesures necessàries, per 

ralesa, o per efecte de la velocitat del vehicle o del 

De la mateixa manera estaran obligats a rentar els baixos i les rodes de vehicles, 
que pugessin embrutar la via 

es determina en aquest article seran 

obligats a evitar que dipositin les 
destinat al trànsit de vianants. Per realitzar aquestes 

destinades al trànsit 
obligada a la seva neteja immediata 

l'Ajuntament les infraccions del 

als serveis municipals la 
requisits exigits per la normativa general per les 

els serveis municipals que 
aquests supòsits, els quals prèvia comprovació adoptaran 

quan actiu amb temeritat o 

lloc a la incoació de l'oportú 



 

 
ARTICLE 19. RELATIU A LES RESPONSABILITATS DE L'INCOMPLIMENT
 
1. Les responsabilitats derivades de l'increment de les obligacions
reglament seran exigibles no només pels actes
de qui s'hagi de respondre i per allò referent als animals dels que fossi propietari.
 
2. Quan es tracti d'obligacions col·lectives, tals com ús, conservació
comunes, neteja viaria a càrrec d'espais no
comunitat de propietaris o habitants de l'immoble quan aquesta no estigui constituïda, i a tal
efecte les denúncies es formularan contra la mateixa o en el seu cas,
representació. 
 
ARTICLE 20. INFRACCIONS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE
 
1. Són infraccions greus i molt greus, en matèria de gestió de
6/1993 Reguladora de Residus, les
s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus
disposicions de rang de Llei que substitueixin o
 
2. A més de les infraccions tipificades en les lleis dels apartats
infracció les del present reglament. Es
les matèries a què es refereix aquest reglament, els actes i omissions que contravinguin
establert en les normes que integren el seu contingut.
 
Es consideren infraccions lleus:
 
1.1. En matèria de residus municipals:
 

1.1.1. Lliurar residus diferents als assenyalats per a cada classe
1.1.2. Dipositar residus fora d'un contenidor o a un diferent del
1.1.3. Lliurar a la recollida domiciliaria, residus prohibits
1.1.4. Abandonar deixalles en zones de
1.1.5. Transvasar o manipular deixalles fora dels parcs de recollida,
tractament. 
1.1.6. No utilitzar els contenidors que determina els serveis
1.1.7. Lliurar les deixalles sense compli
aquest reglament 
1.1.8. No fixar en els contenidors les dades d'identificació.
1.1.9. Tractar o manipular els elements contenidors sense cura de
1.1.10. Deixar les deixalles en llocs i condicio
1.1.11. No retirar de la via pública els contenidors no fixos,
elements contenidors buits dins de l'horari
1.1.12. No deixar en perfectes condicions de netedat les superfícies
ocupada al retirar el contenidor.
1.1.13. No mantenir els espais anomenats a l'apartat anterior en
i netedat 

 

CLE 19. RELATIU A LES RESPONSABILITATS DE L'INCOMPLIMENT 

1. Les responsabilitats derivades de l'increment de les obligacions senyalades en aquest 
reglament seran exigibles no només pels actes propis, sinó també pels que aquelles persones 

espondre i per allò referent als animals dels que fossi propietari.

2. Quan es tracti d'obligacions col·lectives, tals com ús, conservació 
comunes, neteja viaria a càrrec d'espais no revertits, la responsabilitat s'atribuirà a la 

habitants de l'immoble quan aquesta no estigui constituïda, i a tal
efecte les denúncies es formularan contra la mateixa o en el seu cas, la persona que ostenti la 

ARTICLE 20. INFRACCIONS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Són infraccions greus i molt greus, en matèria de gestió de residus, les tipificades a la Llei 
6/1993 Reguladora de Residus, les considerades al decret 2/1991 de 26 de setembre, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials, i de les 
disposicions de rang de Llei que substitueixin o modifiquin les anteriors. 

2. A més de les infraccions tipificades en les lleis dels apartats anteriors, també en són per 
infracció les del present reglament. Es consideren infraccions administratives en relació amb 

què es refereix aquest reglament, els actes i omissions que contravinguin
establert en les normes que integren el seu contingut. 

Es consideren infraccions lleus: 

1.1. En matèria de residus municipals: 

. Lliurar residus diferents als assenyalats per a cada classe de servei
1.1.2. Dipositar residus fora d'un contenidor o a un diferent del que li correspon.
1.1.3. Lliurar a la recollida domiciliaria, residus prohibits 
1.1.4. Abandonar deixalles en zones de recollida amb bosses homologades o cubells.
1.1.5. Transvasar o manipular deixalles fora dels parcs de recollida,

1.1.6. No utilitzar els contenidors que determina els serveis municipals
1.1.7. Lliurar les deixalles sense complir els requisits o les condicions

1.1.8. No fixar en els contenidors les dades d'identificació. 
1.1.9. Tractar o manipular els elements contenidors sense cura de 
1.1.10. Deixar les deixalles en llocs i condicions no permeses per aquest reglament.
1.1.11. No retirar de la via pública els contenidors no fixos, cubells, bujols i altres 
elements contenidors buits dins de l'horari previst. 
1.1.12. No deixar en perfectes condicions de netedat les superfícies
ocupada al retirar el contenidor. 
1.1.13. No mantenir els espais anomenats a l'apartat anterior en condicions d'higiene 

 

senyalades en aquest 
propis, sinó també pels que aquelles persones 

espondre i per allò referent als animals dels que fossi propietari. 

 i neteja de zones 
revertits, la responsabilitat s'atribuirà a la 

habitants de l'immoble quan aquesta no estigui constituïda, i a tal 
la persona que ostenti la 

residus, les tipificades a la Llei 
considerades al decret 2/1991 de 26 de setembre, pel qual 

industrials, i de les 

anteriors, també en són per 
dministratives en relació amb 

què es refereix aquest reglament, els actes i omissions que contravinguin allò 

de servei 
que li correspon. 

homologades o cubells. 
1.1.5. Transvasar o manipular deixalles fora dels parcs de recollida, concentració o 

municipals 
r els requisits o les condicions fixades per 

 no fer-los malbé. 
per aquest reglament. 

cubells, bujols i altres 

1.1.12. No deixar en perfectes condicions de netedat les superfícies de la via pública 

condicions d'higiene 



 

1.1.14. Disposar en els contenidors de recollida específica, materials
consignats. 
1.1.15. Dipositar les deixalles al carrer abans de les 20 hores
servei de recollida sigui nocturn
1.1.16. No retirar els contenidors i bujols normalitzats de la via
després de les 10 :00 hores.

 
1.2. En matèria de neteja viàr
 

1.2.1. La falta de neteja de carrers particulars o altres espais
caràcter, la falta de neteja d'urbanitzacions la
conservació. 
1.2.2. Llençar residus a la via pública, així com realitzar o
amb l'article 17.4 llevat de les operacions
1.2.3. No instal·lar les papereres exigides o la falta de neteja en
supòsits de l'article –
1.2.4. Deixar a la via 
toldisses 

 
Es consideren infraccions greus:
 
1.1. La reincidència d'infraccions lleus
1.2. Canviar l'oli o altres líquids als vehicles en la via pública i
1.3. Ometre les operacions de neteja desprès de la càrrega o
1.4. No procedir a la neteja de les dejeccions de gossos o altres
1.5. Deixar mobles o estris o restes vegetals a la via pública o
concessionària. 
1.6. Deixar cadàvers d'animals en terrenys de domini públic
 
Es consideren infraccions molt greus:
 
1.1. La reincidència d'infraccions greus
1.2. Dedicar-se la recollida, transport o aprofitament de residus
o lliurar-los a qui tingui tal dedicació.
1.3. No retirar els contenidors en el termini establert.
1.4. No proporcionar a l'Ajuntament informació sobre l'origen,
dels residus que puguin produir trastorn en
dades falses o impedir i obstruir la tasca inspectora.
1.5. La deposició de residus comercials dins dels elements de
xarxa municipal, o el seu abandonament
comercials que no estiguin adherides al sistema municipal de recollida.
 
ARTICLE 20. SANCIONS 
 
Les faltes lleus en matèria de gestió de residus municipals i neteja
19 d'aquest reglament, se sancionaran
que ha donat lloc a la infracció és de caràcter domèstic i particular i entre 300 i

 

1.1.14. Disposar en els contenidors de recollida específica, materials

ositar les deixalles al carrer abans de les 20 hores quan la prestació del 
servei de recollida sigui nocturn 
1.1.16. No retirar els contenidors i bujols normalitzats de la via pública, un cop buit 
després de les 10 :00 hores. 

1.2. En matèria de neteja viària: 

1.2.1. La falta de neteja de carrers particulars o altres espais
caràcter, la falta de neteja d'urbanitzacions la neteja de les quals la realitza l'entitat de 

1.2.2. Llençar residus a la via pública, així com realitzar operacions
amb l'article 17.4 llevat de les operacions de canvi d'oli/o altres líquids als vehicles.
1.2.3. No instal·lar les papereres exigides o la falta de neteja en 

–  
1.2.4. Deixar a la via pública, residus procedents de la neteja d'aparadors, portes, 

Es consideren infraccions greus: 

1.1. La reincidència d'infraccions lleus 
1.2. Canviar l'oli o altres líquids als vehicles en la via pública i espais lliures públics
1.3. Ometre les operacions de neteja desprès de la càrrega o descàrrega de vehicles
1.4. No procedir a la neteja de les dejeccions de gossos o altres animals 
1.5. Deixar mobles o estris o restes vegetals a la via pública o espais públics sense avís a la 

1.6. Deixar cadàvers d'animals en terrenys de domini públic  

Es consideren infraccions molt greus: 

1.1. La reincidència d'infraccions greus 
se la recollida, transport o aprofitament de residus sense la deguda autorització, 

los a qui tingui tal dedicació. 
1.3. No retirar els contenidors en el termini establert. 
1.4. No proporcionar a l'Ajuntament informació sobre l'origen, quantitat i característiques 
dels residus que puguin produir trastorn en el transport i tractament, així com proporcionar 

i obstruir la tasca inspectora. 
1.5. La deposició de residus comercials dins dels elements de contenerització de residus de la 
xarxa municipal, o el seu abandonament a la via pública, per part d'aquelles activita

no estiguin adherides al sistema municipal de recollida. 

Les faltes lleus en matèria de gestió de residus municipals i neteja viaria, tipificades en l'article 
19 d'aquest reglament, se sancionaran amb una multa d'entre 120 i 300 euros. Si l'activitat 

lloc a la infracció és de caràcter domèstic i particular i entre 300 i

1.1.14. Disposar en els contenidors de recollida específica, materials diferents als 

quan la prestació del 

pública, un cop buit 

1.2.1. La falta de neteja de carrers particulars o altres espais lliures del mateix 
neteja de les quals la realitza l'entitat de 

peracions prohibides d'acord 
de canvi d'oli/o altres líquids als vehicles. 

la via pública en els 

d'aparadors, portes, 

espais lliures públics 
descàrrega de vehicles 

espais públics sense avís a la 

sense la deguda autorització, 

quantitat i característiques 
ixí com proporcionar 

contenerització de residus de la 
a la via pública, per part d'aquelles activitats 

viaria, tipificades en l'article 
e 120 i 300 euros. Si l'activitat 

lloc a la infracció és de caràcter domèstic i particular i entre 300 i 3000 euros si 



 

l'activitat en qüestió és de caràcter comercial, industrial,
construcció i l'enderroc.  
 
Amb caràcter generals d'acord amb allò que estipula la Llei
Residus, o les disposicions amb rang de
aquesta matèria se sancionaran amb multes de les següents quanties:
 

1) Les infraccions lleus, entre 120.20 euros i 300.5 euros
2) Les infraccions greus, entre 300.51 30.050,61 euros
3) Les infraccions molt greus, entre 30.050.61 i 60.101,21

 

 

l'activitat en qüestió és de caràcter comercial, industrial, de serveis o del sector de la 

àcter generals d'acord amb allò que estipula la Llei 6/1993 de 15 de Juliol, de 
Residus, o les disposicions amb rang de llei que la modifiquin o substitueixin, les faltes en 

sancionaran amb multes de les següents quanties: 

Les infraccions lleus, entre 120.20 euros i 300.5 euros 
Les infraccions greus, entre 300.51 30.050,61 euros 
Les infraccions molt greus, entre 30.050.61 i 60.101,21 euros 

de serveis o del sector de la 

6/1993 de 15 de Juliol, de 
llei que la modifiquin o substitueixin, les faltes en 


