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TÍTOL I.Art. 1.-

DISPOSICIONS GENERALS

Objecte de l'Ordenança

La present Ordenança té per objecte la regulació, dintre de l'àmbit de competències de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de les següents actuacions i activitats:
1.- La neteja de la via pública referent a l'ús pels ciutadans i ciutadanes, així com les
accions de prevenció encaminades a evitar l’embrutiment de la mateixa i la producció
innecessària de residus.
2.- La gestió dels residus domèstics urbans que conforme a la legislació vigent sigui
competència dels Ajuntaments, els residus municipals comercials assimilables a
domèstics i el servei de la deixalleria.
3.- Quan sigui de la seva competència, la gestió, control i inspecció dels equipaments
destinats a la recollida, transport, tractament i eliminació de residus.
4.- Els residus industrials i els de la construcció es regularan per la seva normativa
sectorial específica, excepte el regulat a l’article 37.4
Art. 2.- Analogia
Les normes de la present Ordenança no entraran en col·lisió amb altres de rang superior.
Art. 3.- Foment de les conductes cíviques en matèria de neteja i residus
1.- Tots els habitants de Sant Quirze del Vallès han d’observar una conducta encaminada
a evitar i prevenir el deteriorament de la població, a la utilització racional dels productes
de consum, a la minimització en la producció de residus i a la preservació del medi
ambient en general.
Art. 4.- Compliment de l'Ordenança per part dels ciutadans i ciutadanes
1.- Tots els ciutadans i ciutadanes estan obligats al compliment d'aquesta Ordenança i de
les disposicions complementàries que, en matèria de neteja pública i de gestió dels
residus que, en l’exercici de les seves facultats pugui establir l'Ajuntament en qualsevol
moment.
2.- L'Ajuntament exigirà el compliment d'aquesta Ordenança i obligarà als infractors o
infractores a la restauració dels béns danyats, sense perjudici de les sancions que
corresponguin.
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3.- L'Ajuntament sancionarà econòmicament les accions i conductes contràries a la
present Ordenança mitjançant l'establiment d'un règim disciplinari per a prevenir
l'incompliment o anormal compliment de les activitats que es regulen en la present
Ordenança.
Art. 5.- Subsidiaretat dels treballs de neteja i de gestió dels residus municipals
L'Ajuntament, previ requeriment, podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i
gestió dels residus que, segons l'Ordenança, hagin d’efectuar els ciutadans o ciutadanes,
imputant-los el cost, degudament justificat, dels serveis prestats, i sense perjudici de les
sancions que corresponguin.

TÍTOL II.- LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
Art. 6.-

La neteja viària

La neteja viària comprèn la neteja de les vies d’ús públic municipal destinades
directament a l’ús comú general dels ciutadans i comprèn les calçades, voreres, camins,
fanals, senyals de trànsit, mobiliari urbà, embornals, el buidat de les papereres i recipients
per excrements d’animals de companyia, la neteja d’escoceses d’arbres i la retirada
d’herbes d’aquests, així com la recollida, transport i disposició dels residus procedents
d’aquesta neteja.
Art. 7.-

La neteja de parcs, places i espais públics

La neteja de parcs, places i espais públics compren la retirada de residus en parterres i
gespa, retirada de residus i rascletat de zones pavimentades amb sauló i escombrat
manual i mecànic en carrers i zones dures de parcs, places i espais públics, així com la
recollida, transport i disposició dels residus procedents d’aquesta neteja.
Art. 8.-

Altres serveis de neteja pública

Altres serveis inclosos en el servei de neteja pública són la retirada d’adhesius en fanals,
la neteja de mercats ambulants, de fires, festes i actes públics, així com la recollida,
transport i disposició dels residus procedents d’aquesta neteja.
Sense perjudici de la imputació del cost, l’Ajuntament portarà a terme la retirada de
cartells i neteja de pintades fetes en elements públics. També podrà netejar les portades
a terme en elements privatius sempre que siguin atentatòries a la dignitat o seguretat de
les persones. En aquest últim cas la neteja es portarà a terme previ coneixement de la
propietat.
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Art. 9.-

Responsabilitat de l’Ajuntament

1.- Correspondrà a l'Ajuntament la neteja de la via pública en general. A efectes
d'aquesta ordenança són d'ús públic els esmentats en els anteriors articles 6,7 i 8.
2.- La neteja d'aquells bens, elements estructurals i espais situats a la via pública,
adscrits a un servei públic, serà efectuada per l'empresa o l'organisme que el gestioni.
3.- L’Ajuntament ha de garantir la ubicació de papereres i d’altre mobiliari urbà adreçat a
facilitar la participació dels ciutadans en la neteja viària i n’ha de garantir el buidatge de
manera diligent i periòdica.
4.- L’Ajuntament ha de garantir la freqüència convenient per l’adequada prestació del
servei.
5.- L’Ajuntament podrà assumir, en els termes de la política de foment que realitzi, la
neteja i recollida d’escombraries dels espais o edificis públics on es facin actes culturals,
festius i cívics, organitzats pel propi Ajuntament mitjançant tercers.
Art. 10.- Obligacions dels particulars
1.- Són de caràcter privat, i per tant de responsabilitat particular la seva neteja i
conservació, les urbanitzacions privades, passatges, patis interiors, solars i terrenys de
titularitat privada o d'altres Administracions o Entitats Públiques, galeries comercials,
zones verdes privades i similars, sigui quin sigui el seu títol dominical o de possessió, o el
règim de propietat o possessió amb que s'ostentin, llevat que es puguin establir acords
puntuals.
2.- És responsabilitat dels particulars la neteja dels terrenys que tot i sent de propietat
municipal, restin subjectes a un ús comú especial o a un ús privatiu per particulars o
d'altres Administracions Públiques o Entitats Públiques o privades, prèvies les oportunes
llicències i concessions.
3.- És obligació dels seus propietaris o propietàries, posseïdors o posseïdores i usuaris o
usuàries, la neteja dels terrenys i béns indicats en els paràgrafs anteriors, havent de
quedar garantida en tot moment la seva seguretat, salubritat i ornat públic.
4.- En cas d'incompliment de les obligacions esmentades, l'Ajuntament podrà procedir a
l'execució subsidiària en els termes previstos a l'article 98 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o norma que la substitueixi, sense perjudici d'exercir la potestat
sancionadora que li reconeix aquesta Ordenança.
Art. 11.- Accions no permeses en els espais d'ús públic
1.- Es prohibeix llençar i/o abandonar a la via pública tota mena de productes en estat
sòlid, líquid o gasós. Els residus sòlids de petit format com papers, embolcalls i similars
han d'ésser dipositats a les papereres instal·lades a aquest efecte.
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2.- Els materials residuals voluminosos o els de petit format però en gran quantitat han
d'ésser lliurats ordenadament al servei de recollida de residus municipal. Si, per la
quantitat, el format o la naturalesa és impossible prestar aquest servei, han d'ésser
evacuats d'acord amb el que estableix el capítol II del títol III sobre gestió dels residus
comercials.
3.- Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o d'altres matèries enceses a les
papereres o contenidors. Si de cas, es poden dipositar a les papereres un cop apagades
o bé en els cendrers que s'instal·lin a aquest efecte.
4.- Es prohibeix igualment llençar a terra qualsevol mena de deixalla des dels vehicles,
tant si estan aturats o en marxa.
5.- Es prohibeix escopir al carrer i satisfer les necessitats d'orinar i defecar a la via
pública.
6.- Es prohibeix netejar qualsevol objecte en els espais d’ús públic
7.- No és permès rentar vehicles i maquinària a la via pública, així com canviar olis i altres
líquids; igualment resta prohibida la seva reparació, salvat actuacions puntuals
d'emergència.
8.- No és permès disposar anuncis de qualsevol mena en paraments, mobiliari urbà i en
els fanals, sense prèvia autorització municipal condicionada a la seva posterior retirada.
9.- Queda absolutament prohibida la realització de pintades, grafits o altres expressions
gràfiques efectuades amb pintures, esprais o qualsevol altre producte, sobre les façanes,
parets, monuments, mobiliari urbà o qualsevol altra superfície que deteriori l'estat de
netedat i estètica de la imatge del municipi.
10.- S’estableix que el rec i manteniment de les plantes així com d’aparells d’aire
condicionat que puguin tenir els particulars i que donin a la via pública no haurà de
produir cap tipus d’afectació en aquesta.
Art. 12.- Neteja i manteniment dels elements exteriors dels immobles
1.- Els propietaris o propietàries d'immobles o, subsidiàriament, els usuaris o usuàries
tenen l'obligació de mantenir-los en les condicions adequades de seguretat, neteja i
d'ornament públic.
2.- Els propietaris o propietàries d'edificis, de finques, d'habitatges i d'establiments tenen
l'obligació de mantenir netes les façanes, els rètols de numeració dels immobles, les
mitgeres descobertes, les entrades, les escales d'accés i, en general, totes les parts dels
immobles que siguin visibles des de la via pública, incloses les bardisses que envaeixin
aquesta.
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3.- La neteja d'aparadors i elements exteriors d'establiments comercials i edificis
efectuada per particulars es farà sempre tenint cura de no embrutar la via pública. De
l'incompliment d'aquest article serà responsable el titular de l'activitat.
Art. 13.- Neteja i manteniment dels solars
1.- Els propietaris o propietàries dels solars i dels terrenys han de mantenir-los lliures de
deixalles, de residus, de matolls, de vegetació descuidada i en les condicions adequades
d'higiene, de salubritat, de seguretat i d'ornament públic.
2.- La prescripció anterior inclou l'exigència de desratitzar, desinsectar i desinfectar els
solars, immobles o terrenys.
3.- És potestat de l'Ajuntament inspeccionar i dur a terme els treballs subsidiaris de neteja
dels solars de propietat privada en cas de negligència per part del propietari i després de
fer la tramitació prèvia de l'expedient corresponent.
Art. 14.- Responsabilitat dels titulars d'obres i activitats
Els/les titulars de les activitats que puguin ocasionar brutícia a la via pública, sigui quin
sigui el lloc en què es realitzin i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en
cada cas siguin necessàries, procediran amb la cura suficient i els mitjans necessaris per
tal d'evitar el deteriorament de la via pública, i quedaran obligats a la seva restitució i a la
retirada de materials residuals.
Art. 15.- Accions a emprendre per part dels titulars responsables
Els/les promotors/es o constructors/es d’obres de nova planta, ampliació, reforma,
reparació, enderroc i de moviments de terres, així com de jardineria i els adjudicataris de
contractes d’execució d’obres públiques que s’executin en el terme municipal de Sant
Quirze del Vallès, estan obligats a presentar un pla de neteja, abans del seu inici; en
aquest pla s'avaluarà la possible incidència sobre la via pública, les mesures a adoptar, i,
en qualsevol cas es tindran en compte les següents prescripcions:
1.- Protegir l'obra mitjançant la col·locació d'elements adequats al seu voltant, de manera
que s'impedeixi la disseminació de deixalles, materials i pols fora de l'estricta zona
afectada pels esmentats treballs.
2.- Quan es tracti d'obres que es desenvolupin amb afectació directa o indirecta de la via
pública s'hauran d'instal·lar barreres i elements de protecció, així com tubs per a la
descàrrega de materials i productes d'enderrocaments, que hauran de tenir les condicions
necessàries per impedir que s'embruti la via pública i que es causin danys a les persones
o coses.
3.- Els espais immediats als treballs per l'obertura de rases, canalitzacions i connexions
realitzades a la via pública hauran de mantenir-se sempre netes.
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4.- Els materials de subministrament, així com els residus, es dipositaran a l'interior de
l’obra. Si calgués dipositar-los a la via pública, es demanarà l’autorització municipal i es
farà en un recipient o contenidor adequat, però mai en contacte directe amb el terra.
5.- Aquests recipients o contenidors es retiraran de la via pública en el termini de vint-iquatre hores a comptar des de l’acabament dels treballs o bé exhaurida la capacitat del
recipient o contenidor. Sobrepassat aquest termini, els materials abandonats a la via
pública adquiriran, d’acord amb la Llei 10/1998 de 21 d’abril, de residus de l’Estat, sobre
residus sòlids urbans, el caràcter de propietat municipal, sense que l’afectat pugui
reclamar a l’Ajuntament per les pèrdues ocasionades per l’eliminació d’aquests materials i
sense perjudici de la taxa fiscal a aplicar per la prestació del corresponent servei ni de les
sancions que corresponguin.
6.- Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de
qualsevol vehicle susceptible d'embrutar la via pública, el personal responsable de les
operacions i, subsidiàriament, els/les titulars dels establiments o les obres, els titulars
dels contenidors o sacs i en últim cas el propietari/es o el conductor/a del vehicle,
procediran a la neteja de la via pública i dels elements d'aquesta que haguessin embrutat,
així com a la retirada dels materials caiguts o dipositats.
7.- Els subjectes esmentats al número anterior, i pel mateix ordre, seran responsables de
les infraccions a les disposicions d’aquestes Ordenances i dels danys que poguessin
produir-se.
8.- Totes les operacions pròpies del desenvolupament de les obres com pastar, xerracar,
etc., s'efectuaran a l'interior de l'obra o a l'interior de la zona delimitada de la via pública
degudament autoritzada. Queda totalment prohibida la utilització de la resta d'espais
públics per portar a terme aquests treballs.
9.- És d'obligació del/la contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que
resulti afectada per la construcció d'edificis o realització d'obres. L'Ajuntament podrà
realitzar subsidiàriament aquests treballs que, d’acord amb l’10 de la present Ordenança.
10.- No es permet netejar les eines i els tancs de formigó, vehicles i maquinària a la via
pública ni espai públic.
Art. 16.- Responsabilitat per l'ús comú, especial o privat
La brutícia produïda a la via o espai públic com a conseqüència de l'ús comú especial o
privat, així com de terrasses de bars o altres activitats autoritzades, serà responsabilitat
dels/les titulars d'aquest ús.
Els organitzadors/res d'actes públics al carrer o espai públic seran responsables de la
brutícia derivada de la celebració d'aquest acte.
A l'efecte de la neteja del municipi, els organitzadors/res estan obligats a informar a
l'Ajuntament del lloc, el recorregut i l'horari de l'acte públic a celebrar. L’Ajuntament els
podrà exigir la constitució d’una garantia en metàl·lic o d’un aval bancari per l’import dels
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serveis subsidiaris de neteja que, previsiblement, els pogués correspondre efectuar com
a conseqüència de la brutícia que se’n pogués derivar.
Art. 17.- Col·locació de cartells i pancartes en la via pública
1.- La col·locació de cartells i adhesius s'efectuarà únicament en els espais anunciadors
determinats expressament per l’Ajuntament per a aquesta finalitat.
2.- Queda prohibida la col·locació o enganxada de cartells, adhesius, i qualsevol activitat
publicitària en els llocs no autoritzats expressament per l'Ajuntament, i de forma especial
en aquells edificis qualificats d'històrics o artístics, en els edificis públics, en el mobiliari
urbà i fanals.
3.- La col·locació de pancartes en vials, espais públics o en edificis podrà efectuar-se
únicament amb autorització municipal expressa.
4.- Queda prohibit estripar, arrencar o llençar a la via o espai públic, cartells, anuncis i
pancartes.
5.- La responsabilitat pel embrutiment causat serà solidàriament compartida per
l'anunciant i el/la responsable de la col·locació de l'element publicitari.
Art. 18.- Repercussió de la tinença d’animals en la neteja de la via pública.
En matèria d’animals de companyia s’haurà de complir amb caràcter general el que
disposi la corresponent Ordenança municipal sobre tinença d’animals.
El/La conductor/a de l’animal podrà dipositar els excrements dintre de bosses
impermeables perfectament tancades, a les papereres o d’altres elements de contenció
que l’Ajuntament pugui disposar.
En tots els casos els/les conductors/es dels animals restaran obligats a retirar i recollir els
excrements, fins i tot havent de netejar la part de l’àmbit públic que hagi estat afectat.
Per motius sanitaris, queda prohibit l’accés de tot tipus d’animals a les zones de jocs
infantils.
En el cas d'infringir aquestes normes, els/les agents de l'autoritat municipal podran
requerir a la persona que condueixi l’animal perquè retiri les deposicions d’aquest i en el
cas de la zona de jocs infantils també la part de terra o sorra afectats tant si és per
defecacions sòlides com líquides. En el supòsit que no atengui aquest requeriment, faran
la denúncia corresponent. En cas de reiteració s’estarà al que disposi la part
sancionadora d’aquesta Ordenança.
En absència del propietari/a o responsable de l’animal, l’Ajuntament podrà capturar i
posar l’animal a disposició de les institucions corresponents.
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TÍTOL III.-

LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

CAPÍTOL I .- EL SERVEI MUNICIPAL DE GESTIÓ DELS RESIDUS
Art. 19.- Els residus municipals
Els residus municipals són els generats als domicilis particulars, comerços, oficines i
serveis, així com tots aquells que no tinguin la consideració de residus especials o
industrials i que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als que es
produeixen en els esmentats llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus
municipals els residus procedents de la neteja de vies públiques, parcs, places i espais
públics; els animals domèstics morts; els mobles i estris domèstics , els residus i les
runes procedents de petites obres de reparació domiciliària.
Art. 20.- La gestió dels residus municipals
1.- La gestió dels residus municipals inclou la selecció en origen per part del ciutadà/na
de les diferents fraccions dels residus de les quals se'n fa recollida selectiva, el dipòsit
d'aquestes fraccions i del rebuig en els contenidors i en els moments que l'Ajuntament
assenyali, així com les obligacions especials per a determinats col·lectius que generen
residus que requereixen una recollida i/o un tractament específic.
2.- També inclou el transport i la valorització de les diferents fraccions dels residus
recollits de forma selectiva i la disposició del rebuig per part del servei municipal de gestió
dels residus municipals, en consonància amb el que estableix la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, modificada por la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora dels residus, i de la resta
de normativa sobre gestió de residus.
Art. 21.- El servei municipal de gestió dels residus municipals
El servei de gestió dels residus municipals serà prestat per l’Ajuntament amb caràcter
general i obligatori en tot el territori municipal que tingui la consideració de sòl urbà
residencial o comercial i en la forma de gestió que determini, a excepció dels polígons
industrials. En aquest últim cas l’Ajuntament podrà, excepcionalment i si el servei ho
permet, arribar a acords per tal de prestar el servei de recollida d’aquelles activitats que
generin exclusivament residus assimilables a domèstics (bars i restaurants en polígons
industrials). Pel que fa als habitatges i les activitats situades en sòl no urbanitzable,
els/les titulars hauran de gestionar els residus produïts mitjançant la contractació d’un
gestor autoritzat.
Art. 22.- Residus exclosos del servei de gestió de residus municipals
1.- Resten exclosos del servei de gestió de residus municipals tots aquells que no tinguin
la consideració de residus municipals assimilables a domèstics. De forma específica
resten exclosos els residus industrials, i els residus especials del sector terciari que per
les seves característiques tòxiques o perilloses requereixin d’un tractament específic.
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2.- Tenen la condició de residus especials els residus qualificats com a perillosos per la
normativa bàsica de l'Estat i la normativa comunitària, d'acord amb la Llei 6/1993, de 15
de juliol, modificada por la Llei 15/2003, de 13 de juny reguladora dels residus.
3.- L'Ajuntament no es farà càrrec en cap cas dels residus originats a la indústria i en el
comerç assimilables als residus municipals domèstics quan per les seves condicions de
presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d'humitat, garanties de
fraccionament i d'altres característiques, no puguin ser objecte del servei de gestió de
residus municipals.
Art. 23.- La recollida dels residus municipals
1.- La recollida de residus municipals inclou:
a) La recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals que
l'Ajuntament determini.
b) La recollida indiferenciada de la resta de fraccions de residus de les quals no es faci
recollida selectiva, anomenada rebuig.
c) Els serveis específics de recollida de residus municipals que determini l'Ajuntament.
d) Si l'element de dipòsit és un contenidor, el retorn d’aquests, una vegada buidats, als
punts originals de dipòsit. També inclou la neteja dels contenidors i del seu entorn.
2.- La recollida selectiva és el sistema de recollida separada de les diferents fraccions
diferenciades de residus, procedents de la separació en origen dels residus municipals,
que facilita l’aprofitament dels materials valoritzables continguts en els residus. L’Annex 1
d'aquesta Ordenança recull les fraccions de residus que s’han de separar en origen
indicant els elements de contenció específics que a tal efecte estan instal·lats a la via
pública en que cal dipositar cada fracció. L’Ajuntament actualitzarà el contingut d’aquest
annex quan sigui necessari atenent als canvis en el sistema de recollida de residus
municipals.
Art. 24.- Obligacions dels/les usuaris/es del servei respecte a la recollida de residus
municipals
1.- Correspon als/les usuaris/es del servei separar les diferents fraccions en origen i
dipositar-les en els elements de contenció específics que a tal efecte estan instal·lats a la
via pública, d'acord amb l'Annex 1, tot acomplint les següents obligacions:
a) Dipositar els residus de matèria orgànica i de rebuig en l'horari que determini
l’Ajuntament.
b) Dipositar el rebuig i la matèria orgànica en bosses separades i aquestes dins els
contenidors respectius, per evitar vessaments i olors. La resta de fraccions s'abocaran
directament dins els contenidors.
c) Aprofitar la capacitat dels contenidors, especialment en la recollida selectiva de paper i
cartrons així com d'envasos lleugers tancant, si s’escau, la tapa un cop utilitzat el
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contenidor. El volum del cartró s’ha de reduir el màxim possible doblegant les caixes i si
s’escau lligant-les.
d) Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en conseqüència, no
dipositar d'altres residus que no siguin els que corresponguin, d’acord amb l’Annex 1.
e) No utilitzar els contenidors del servei municipal quan es presti un servei específic de
recollida de residus.
2.- Es prohibeix dipositar residus en estat líquid a l’interior dels contenidors.
3.- Es prohibeix dipositar en els contenidors de recollida lateral o posterior materials
d’esporga i restes vegetals, excepte aquestes últimes (no gespa) en molt petita quantitat i
dins dels contenidors de la fracció orgànica. Llevat de que l’Ajuntament pugui disposar
contenidors específics per dipositar les restes de gespa, aquestes es dipositaran en els
contenidors de la fracció rebuig.
4.- Es prohibeix dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors.
5.- Es prohibeix la incineració de qualsevol tipus de residus, llevat que existeixi
autorització expressa per part de l'òrgan competent.
6.- Es prohibeix dipositar en els contenidors els residus especials generats als domicilis i
els residus especials assimilables als municipals procedents de la indústria o d’activitats
del sector terciari; aquests residus hauran de ser traslladats a la deixalleria. No obstant
això, l’Ajuntament pot establir un servei de recollida específica.
Art. 25.- Normes relatives als contenidors de recollida de residus municipals
1.- Els contenidors de residus municipals podran ésser manipulats únicament pel
personal del servei de recollida, excepte aquells contenidors d'ús exclusiu d'un
establiment específic. El personal del servei realitzarà aquestes operacions amb la cura
de no fer-los malbé.
2.- Queda prohibit el triatge, la selecció i la retirada de materials dels contenidors.
3.- Queda prohibit fer grafits, disposar enganxines, propaganda així com alterar tant
l’interior com l’exterior dels contenidors.
4.- Cal respectar l'espai reservat als contenidors i no és permès moure'ls de
l'emplaçament que tinguin reservat.
5.- L'Ajuntament podrà establir guals i reserves d'espai en voreres o indrets adients de la
via pública per a l'emplaçament dels contenidors.
6.- Els vehicles no podran interferir en les operacions de càrrega i descàrrega dels
contenidors.
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7.- Els serveis municipals hauran de procedir a la retirada i reposició dels contenidors
quan hagin quedat inutilitzats pel servei o els seus desperfectes tinguin un fort impacte
visual o dificultin de manera substancial el seu ús.
8.- L'Ajuntament decidirà, si s’escau d’acord amb l’adjudicatari del servei i d’altres entitats,
el nombre i els punts de col·locació dels contenidors municipals.
Art. 26.- Propietat dels residus
1.- Una vegada dipositats els residus en la forma establerta en aquesta Ordenança,
adquiriran el caràcter de propietat municipal conforme al disposat per la Llei 6/1993 de 15
de juliol, reguladora de residus.
2.- No es pot recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena ni els residus sòlids
urbans sense autorització municipal prèvia. Es prohibeix seleccionar, classificar i separar
qualsevol mena de material residual dipositat a la via pública abans que els serveis
municipals el recullin, excepte que es disposi d'una llicència expressa atorgada pels
Serveis Municipals.
Art. 27.- Normes relatives als residus voluminosos, mobles i estris
1.- Els residus voluminosos no es podran dipositar a l’interior dels contenidors de residus
municipals, sinó que seran objecte d'una recollida específica a la via pública o bé
traslladats directament pels seus posseïdors a la deixalleria municipal.
2.- En cas d'abandonament o mal ús del servei de recollida, el/la responsable es farà
càrrec del cost de la retirada dels mobles i estris abandonats, sense perjudici de les
sancions administratives que corresponguin.
Art. 28.- Horaris i freqüències de recollida dels residus municipals
L' Ajuntament establirà pel servei de recollida de residus municipals, les freqüències i els
horaris més adients per a la correcta gestió dels mateixos.
CAPÍTOL II .PRESCRIPCIONS ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS
RESIDUS COMERCIALS
Art. 29.- Els residus comercials
1.- Els residus comercials són aquells residus municipals generats per l'activitat pròpia del
comerç al detall, a l'engròs, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis.
Són equiparables i assimilables a aquesta categoria de residus, a efectes de gestió, els
residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables a municipals
d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus.
2.- Als efectes d’aquesta Ordenança, queden inclosos en aquesta categoria els envasos i
residus d’envasos comercials, la gestió dels quals no es realitzi a través d’un sistema de
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dipòsit, devolució i retorn, o un sistema integrat de gestió, d’acord amb la legislació
específica vigent.
3.- No estaran subjectes a la taxa de recollida els establiments que produeixin més de
900 litres diaris de volum aparent de les fraccions d’orgànica i rebuig i més de 900 litres
setmanals de volum aparent de les fraccions paper-cartó i vidre. Aquests es troben
exempts del servei de recollida de residus municipals i assimilables i han de contractar un
gestor autoritzat de l’Agència de Residus de Catalunya, cosa que hauran d’acreditar
davant l’Ajuntament.
4.- Pel que fa específicament a les restes d’esporga i llevat d’altres sistemes que
l’Ajuntament pugui disposar, s’estableix que els ciutadans de Sant Quirze del Vallès
podran dipositar les restes d’esporga domiciliaria a la deixalleria municipal en les
condicions i volums que s’estableixen en l’apartat de corresponent d’aquesta Ordenança.
La resta de ciutadans o professionals hauran de transportar i dipositar aquestes restes a
l’abocador autoritzat corresponent.
Modalitats de gestió dels residus comercials:
La gestió dels residus comercials es podrà realitzar, segons els casos, seguint les
següents modalitats:
1.- Prestació del servei per l’Ajuntament consistent en la recollida per mitjà de contenidors
a les voreres, d’acord amb les normes generals fixades pel servei municipal de gestió de
residus o altres que oportunament es puguin establir.
2.- Gestió dels residus per mitjà d’empresa degudament autoritzada per l’Agència de
Residus de Catalunya.
3.- En qualsevol cas, el/la posseïdor/a final haurà de gestionar cada fracció d’acord amb
la modalitat de recollida que s’estableixi, vetllant per tal que el lliurament d’aquests
residus no representi, en cap cas, una molèstia per als veïns i usuaris/es de la via
pública.
Art. 30.- Prohibicions
1.- Queda prohibit lliurar al servei municipal els residus comercials en condicions diferents
a les que s’estableix en aquesta Ordenança.
2.- En qualsevol cas, queda prohibit l’abandonament de residus comercials o de serveis a
la via pública o fora dels contenidors, llevat de sistemes de recollida municipal porta a
porta que es puguin establir.
Art. 31.- Gestió dels residus comercials per empresa autoritzada
La gestió dels residus comercials per part d'una empresa degudament autoritzada per
l’Agència de Residus de Catalunya, quan s’escaigui d’acord amb l’Ordenança, haurà de
subjectar-se a les següents prescripcions:
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1.- El/la titular de l’activitat haurà de tenir a disposició de l’Ajuntament el document que
acrediti la correcta gestió dels residus, amb el detall de les fraccions objecte del
contracte.
2.- Haurà de tenir igualment a disposició de l’Administració els justificants dels lliuraments
efectuats, amb indicació del pes de cada una de les fraccions lliurades.
No es podran utilitzar els contenidors situats a les voreres per a les fraccions que siguin
objecte del contracte privat de gestió.
La recollida es realitzarà en l’horari que estableixi l’Ajuntament a tal efecte.
Art. 32.- Informació a l'Ajuntament
En qualsevol de les modalitats de gestió dels residus comercials, el/la posseïdor/a final
haurà de realitzar una declaració anual dels residus generats per a cada fracció, i la
previsió de generació per a l'any següent, que presentarà durant el primer trimestre
d'aquest. L'Ajuntament es reserva la potestat de revisar-la i introduir els canvis
objectivament necessaris. Cas que no es presenti la declaració i sense perjudici de les
sancions que puguin correspondre, l'Ajuntament realitzarà el càlcul corresponent.
CAPÍTOL III .-

EL SERVEI MUNICIPAL DE DEIXALLERIA

Art. 33.- El servei municipal de deixalleria
1.- La deixalleria municipal és una instal·lació de servei públic que actua com a centre de
recepció i selecció de residus municipals per a la seva valorització o disposició adequada
a la normativa vigent. De forma preferent la deixalleria es dedica a aquells residus
municipals dels quals no s’efectua la recollida selectiva a la via pública i a aquells que per
ser o incorporar matèries o substàncies perilloses, s’han de gestionar de forma
específica.
Art. 34.- Finalitats del servei municipal de deixalleria
1.- Oferir a la població un lloc on dipositar de manera selectiva els materials de difícil
recollida domiciliària, com ara els catalogats d’especials i que formen part de la fracció
inorgànica de les deixalles domèstiques, així com els voluminosos, la runa, o les restes
d’esporga, tot en petites quantitats.
2.- Permetre la recepció diferenciada dels diversos residus, en contenidors adients per a
cada un d’ells, facilitant i complementant d’aquesta manera la seva recollida selectiva.
3.- Orientar les fraccions seleccionades vers la revalorització sempre que sigui possible
econòmicament i tècnicament.
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4.- En cas de no ser possible la revalorització dels materials, gestionar de manera
correcta el rebuig que se’n derivi, ajudant a evitar la problemàtica dels abocaments
incontrolats.
Art. 35.- Usuaris del servei municipal de deixalleria
La deixalleria ofereix el seu servei per a la recepció de residus domèstics i comercials en
petites quantitats que provinguin del terme municipal de Sant Quirze del Vallès.
Art. 36.- Obligacions dels usuaris i usuàries
1.- En el moment de l’entrada al recinte cal formalitzar la fitxa de control a la recepció, i
informar del material que es porta.
2.- Els usuaris/es s’hauran d’identificar amb nom, cognoms, adreça, telèfon i procedència
del residu (particular, comerç, etc.)
3.- Cal respectar i complir les instruccions del personal del servei.
4.- En tot moment s’han de seguir les indicacions del personal de recepció per a dirigir-se
al lloc de descàrrega, respectant les senyalitzacions i el límit de velocitat.
5.- Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells
indicadors.
6.- Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom
s’haurà de recollir i dipositar al contenidor respectiu.
7.- Qualsevol dubte es consultarà al personal de la deixalleria.
8.- Els residus especials es lliuraran al personal de la deixalleria per tal que els dipositin al
contenidor més adient. Aquests es lliuraran amb la màxima informació pel que fa a la
composició i/o característiques del residu.
9.- Queda prohibida la manipulació o retirada de residus de la deixalleria, llevat de que es
disposi d’una autorització específica i per escrit de l’Ajuntament.
Art. 37.- Residus admissibles
El servei de deixalleria comprèn la recepció i gestió de les següents fraccions:
1.- Residus ordinaris (Paper i cartró, vidre, envasos lleugers, plàstics, ferralla i metalls,
tèxtils),
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2.- Residus especials (Fluorescents i llums de vapor de mercuri, pneumàtics, bateries,
dissolvents, pintures i vernissos, biocides i pesticides, piles, frigorífics i electrodomèstics
amb CFC, olis minerals i vegetals usats procedents de particulars)
3.- Residus voluminosos (Electrodomèstics que no continguin substàncies perilloses,
mobles i altres)
4.- Altres residus (fustes, residus verds i esporga, runes i restes de obres de reforma, tot
en petites quantitats)
Les quanties màximes admissibles per a cada material (si escau) seran acordades entre
l’Ajuntament i l’empresa gestora del servei. Inicialment s’estableixen en el volum
equivalent que es pot transportar en el maleter d’un vehicle turisme de classe mitjana,
sense abatre els seients.
Art. 38.- Residus no admissibles
En cap cas no s’acceptarà el lliurament a la deixalleria dels materials que s’especifiquen a
continuació:
1.- Materials sense classificar.
2.- Residus industrials i especials en grans quantitats.
3.- Restes anatòmiques o infeccioses procedents d’hospitals, clíniques, farmàcies o
veterinaris.
4.- Restes de menjar.
5.- Deixalles o femtes produïdes en escorxadors, laboratoris, casernes, parcs urbans o
altres establiments similars, tant públics com privats.
6.- Productes procedents de decomís.
7.- Residus radioactius.
8.- Residus generats per activitats mineres o extractives.
9.- Residus ramaders o agrícoles produïts en fase d’explotació.
Qualsevol altre material que, pel seu contingut o forma de presentació, pugui qualificar-se
de perillós.

18

ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE LA NETEJA PÚBLICA
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Art. 39.- Sobre el lliurament de residus
1.- L’usuari/a dipositarà cada material en el seu contenidor, prèvia informació per part de
l’encarregat de la deixalleria i mai no es dipositaran materials directament a terra. Per als
residus especials, però, es requerirà la presència de l’encarregat de la deixalleria per
manipular-los.
2.- Pel que fa als residus municipals ordinaris, s’hauran de seguir les indicacions
següents:
a)

Respecte del vidre: Les ampolles de vidre, tant de color com transparent, seran
dipositades en el contenidor, de color verd. Les restes de vidre procedents de
portes, finestres, etc., es dipositaran en el contenidor metàl·lic.

b)

Respecte dels envasos de plàstic i dels brics: L’usuari o usuària dipositarà tots els
envasos de plàstics i els brics en el mateix contenidor, i serà el personal de la
deixalleria qui, si s’escau, els seleccionarà, segons la seva tipologia.

c)

Respecte del paper-cartró: L'usuari o usuària dipositarà el paper cartró en el
contenidor específic que s'estableixi a tal efecte.

d)

Respecte de les restes d’esporga domèstica: L’usuari o usuària les dipositarà en
el contenidor específic que s’estableixi a tal efecte.

3.- En relació als residus especials, el lliurament s’efectuarà d’acord amb la tipologia del
residu i seguint les següents condicions:
a)

Fluorescents: S’haurà d’evitar que es trenquin al manipular-los
s’emmagatzemaran en una zona coberta per part del personal de la deixalleria.

b)

Pneumàtics: S’entén com a pneumàtic la coberta de cautxú. Si es presenta el
material amb llanta metàl·lica, aquesta s’haurà de separar i dipositar en el
contenidor adient per part de l’encarregat de la deixalleria.

c)

Bateries: S’emmagatzemaran de manera que no es vessin els líquids que
contenen, en un lloc tancat, ventilat i estanc, per part de l’encarregat de la
deixalleria.

d)

Residus especials en petites quantitats: Aquest concepte inclou pintures,
dissolvents, vernissos, esprais, líquids de fotografia, productes de neteja,
recipients que han contingut aquestes materials, etc. S’haurà d’informar l’usuari
dels riscos i la prohibició de barrejar substàncies de característiques diferents.
S’evitaran els vessaments d’aquests materials, sobretot en canviar-los de
recipient. Sota els contenidors d’aquests materials es col·locaran cubetes de
seguretat.

e)

Piles: Es garantirà el dipòsit separat de piles de botó de la resta de piles.

19

i

ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE LA NETEJA PÚBLICA
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

f)

Electrodomèstics amb CFC: S’evitarà el trencament del circuit de refrigeració en
manipular-los, i s’emmagatzemaran sota cobert per part de l’encarregat de la
deixalleria.

g)

Olis minerals i vegetals usats: S’informarà l’usuari/a del risc i la prohibició de
barrejar aquests olis amb altres de característiques diferents. S’evitarà el
vessament d’aquest material, sobretot en canviar-lo de contenidor. Sota els
contenidors d’aquests materials es col·locaran cubetes de seguretat.

3.- Respecte d’altres residus especials, s’haurà de complir les instruccions del reglament
de gestió del servei de deixalleria.

TÍTOL IV.- EL RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I .- LES INFRACCIONS I SANCIONS
Art. 40.- Infraccions
L'incompliment dels preceptes continguts en aquesta Ordenança serà constitutiu
d'infracció administrativa i podrà ser sancionat d'acord amb el procediment previst en la
legislació general sobre residus.
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Art. 41.- Infraccions molt greus
Tindran la consideració d'infraccions molt greus les següents:
1.- L'abandonament, abocament o eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residu
urbà domèstic, comercial o industrial.
2.- Dipositar en els contenidors del servei municipal residus que no tinguin la catalogació
de residu urbà assimilable a domèstic.
3.- Dipositar en els contenidors de rebuig i selectiva del servei municipal, restes no
admeses susceptibles d’afectar a la maquinària de recollida.
4.- La gestió de residus urbans mancant de les autoritzacions legalment establertes.
5.- L’abandonament de residus industrials i/o especials a la via pública o en els
contenidors del servei municipal.
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6.- No facilitar als Serveis Municipals informació sobre l'origen, quantitat i/o
característiques dels residus que puguin ocasionar problemes en la seva gestió, així com
proporcionar dades falses o impedir i obstaculitzar la labor inspectora municipal.
7.- Reincidència en infraccions greus.
Art. 42.- Infraccions greus
1.- No gestionar els residus comercials, d'acord amb el que estableix la present
ordenança municipal.
2.- L'omissió de constituir les fiances o garanties establertes en aquesta Ordenança, en
els casos que correspongui.
3.- L'incompliment per part dels/les promotors/es d'obres amb incidència a la via pública o
espais de domini públic de les determinacions fixades a l’Art. 15 o dels compromisos
adoptats en el Pla de neteja.
4.- L'omissió del l’obligació d'informar sobre els actes a celebrar a la via pública que
puguin incidir en la seva neteja.
5.- Dipositar els residus voluminosos en els contenidors o bé, dipositar els residus
voluminosos a la via pública sense concertar prèviament la seva recollida.
6.- L’abandonament de residus comercials a la via pública o fora dels contenidors
corresponents.
7.- L'omissió de facilitar la informació anual dels residus comercials generats i de la
previsió per l'any següent.
8.- L'incompliment dels preceptes assenyalats per als residus comercials quan es tracti de
residus industrials equiparables.
9.- L'omissió de l'obligació de netejar un espai afectat pel dipòsit de residus industrials.
10.- L'incompliment per part dels/les titulars d'obres i activitats a la via pública de les
obligacions previstes a l’Art. 14.-.
11.- No lliurar, per part del/la posseïdor/a, els residus comercials en condicions per fer el
reciclatge, separació i valorització adients.
12.- No eliminar pels propietaris o responsables d'àrees ajardinades les restes d’esporga
de jardineria, mitjançant medis propis, contenidors o sacs fins la deixalleria o l’abocador
controlat.
12.- La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
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Art. 43.- Infraccions lleus
1.- La realització d’accions no permeses o autoritzades en els espais d'ús públic de les
que se’n puguin derivar problemes de neteja o residus.
2.- L'abandonament dels residus municipals fora dels contenidors.
3.- No separar les diferents fraccions o no dipositar-les en els elements de contenció
específics.
6.- La no utilització correcta dels contenidors de recollida selectiva.
8.- La no presentació del pla de neteja per part dels promotors d'obres que tinguin
incidència a la via pública.
9.- L'incompliment per part dels particulars de les obligacions de manteniment i neteja
dels espais privats o públics subjectes a un ús comú especial o a un ús privatiu.
11.- No aprofitar racionalment la capacitat dels contenidors.
12.- Manipular els contenidors i/o els materials allà dipositats.
13.- No respectar l'espai destinat als contenidors.
14.- No disposar dels documents acreditatius de la correcta gestió dels residus
comercials.
15.- No donar compliment a les instruccions del personal del servei de deixalleria
municipal.
16.- No dipositar els residus d'acord amb qualsevol de les condicions relatives al
lliurament de residus assenyalades en aquesta Ordenança pel servei de deixalleria
municipal.
17.- Efectuar la càrrega i descàrrega de residus industrials fora de l'establiment.
18.- L’abandonament de residus especials dels domicilis a la via pública o en els
contenidors del servei municipal.
19.- No cobrir en els vehicles de transport la càrrega amb tendals, xarxes o similars, de
cara a evitar el vessament o dispersió de materials o restes d'obra.
20.- Rentar vehicles i maquinària en la via pública, o canviar-los olis i altres líquids, així
com reparar-los, excepte actuacions puntuals d'emergència.
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21.- La col·locació de cartells i adhesius en els llocs no autoritzats expressament per a tal
fi.
22.- No procedir el propietari d’un animal domèstic, o subsidiàriament la persona que ho
dugui, a la neteja de la zona de la via pública que embruti.
23.- Modificar la ubicació dels contenidors sense autorització municipal.
24.- Obstaculitzar amb qualsevol tipus de mitjans els guals o reserves d'espais establerts
per a la col·locació dels contenidors.
25.- Manipular o retirar residus de la deixalleria municipal sense autorització expressa per
escrit de l’Ajuntament.
Art. 44.- Sancions
Les sancions que corresponen per la comissió d’infraccions al règim d’aquesta
ordenança, d’acord amb el que fixa la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, reguladora dels
residus, són, amb un mínim de 120 € i un màxim de 6.000 €, les següents:
a) Infraccions lleus de 120 a 300 €
b) Infraccions greus de 301 a 600 €
c) Infraccions molt greus de 601 a 6.000 €
Art. 45.- Persones responsables
1.- Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança tots aquells qui
han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o
jurídiques.
2.- Si el productor/a o el posseïdor/a de residus els lliura a tercers que no tenen
l’autorització necessària o els lliura incomplint les condicions establertes per aquesta
Ordenança, ha de respondre solidàriament amb ells dels perjudicis que es produeixin per
causa dels residus i de les sancions que escaigui d’imposar d’acord amb el que estableix
aquesta Ordenança.
Art. 46.- Procediment sancionador
El procediment sancionador és el que s'estableix al Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat.
Les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures complementàries a les
sancions són les que s'estableixen a la legislació sobre residus de Catalunya.

23

ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE LA NETEJA PÚBLICA
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els conceptes emprats en aquesta Ordenança i no definits de forma expressa, s’hauran
d’entendre d’acord amb les definicions contingudes en els texts de les següents
disposicions legals:
La Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny.
La Llei 10/1998, de 21de abril, de residus de l’Estat
La Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i en el Decret 782/1998, de
30 d’abril de desenvolupament i execució de la mateixa
Segona
Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta Ordenança es regirà per allò previst a
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i la modificació efectuada per la
Llei 15/2003 de 13 de juny, per la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i
residus d’envasos i el Decret 782/1998, de 30 d’abril, de desenvolupament de la mateixa,
i altra normativa aplicable.
Tercera
Les ordenances fiscals que anualment aprovi l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
sobre taxes i preus públics relatius a la gestió de residus municipals han de revisar-se en
funció dels ingressos obtinguts a partir dels fons de gestió de residus que premia la
recollida selectiva al municipi i compensa el cànon de residus previst a la Llei 16/2003, de
13 de juny, de finançament de les infrastructures de tractament de residus i del cànon
sobre la deposició de residus.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

ANNEX I
Residus objecte de recollida selectiva del servei municipal de recollida de residus
municipals.
Residus que cal separar en origen per al seu lliurament als contenidors.
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MATÈRIA ORGÀNICA
SI
Restes de fruita i verdura
Restes de carn i peix
Ossos
Marro de cafè
Restes d’infusions
Serradures
Closques de fruits secs i d’ous
Restes de plantes i del jardí en petita quantitat (excepte gespa)
Taps de suro
Paper de cuina brut
NO
Llaunes, xapes i metalls
Plàstics
Tetrabricks
Paper d’alumini
Bolquers i compreses
Pols d’escombrar
Cendra i burilles de cigarreta
Articles de pell
Restes de ceràmica
Restes de bricolage
Restes de gespa

VIDRE
SI
Ampolles
Pots de vidre
NO
Bombetes
Fluorescents
Miralls
Taps d’ampolla
PAPER/CARTRÓ
SI
Diaris i revistes
Llibres i llibretes
Cartró plegat
Fulls d’ordinador
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NO
Paper carbó
Paper brut
Paper plastificat
Paper d’alumini
ENVASOS
SI
Envasos plàstics
Envasos metàl·lics
Brics

NO
Vidre
Paper i cartró
Envasos de productes tòxics
ANNEX II
Relació bàsica dels residus municipals domiciliaris i comercials que es poden admetre en
el servei de deixalleria:
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 que contenen substàncies perilloses.
h) Olis minerals i vegetals
i) Toner i cartutxos d’impressora
j) cd’s

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.
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i) Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària.
j) Restes d’esporga.
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