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ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈTIC S I 
COMERCIALS AL MUNICIPI DE L’ARBOÇ  

 
Preàmbul  
 
La gestió dels residus que són generats pels ciutadans i per les activitats realitzades en el 
terme de l’Arboç, i que són assimilables a residus municipals, és una de les competències 
municipals i està declarada com a servei públic de prestació obligatòria per l’actual 
legislació de règim local.  
 
La necessitat social de desenvolupar una política pública sobre residus sempre ha donat 
resposta a l’objectiu de preservar la salut col·lectiva, la higiene i les bones pràctiques 
socials. L’augment dels elements problemàtics en les deixalles, la seva major quantitat 
global i la problemàtica social i ecològica dels sistemes de tractament finalistes han fet que 
aquest objectiu originari s’hagi vist emmarcat per l’objectiu més general d’assolir un alt 
nivell de protecció del medi, el qual demana una actitud decidida de reduir al màxim la 
quantitat i la toxicitat dels residus i de, en el seu cas, recuperar els recursos materials que 
hi ha a les deixalles.  
 
Aquestes ordenances incorporen en el seu articulat els objectius que, sobre residus, 
disposen les directives comunitàries i l’ordenament legal de l’Estat i de la Generalitat. Així 
s’estableixen com a accions prioritàries de la gestió pública municipal la minimització dels 
residus i de llur perillositat, la recollida selectiva integral i la disposició de la resta amb un alt 
grau de protecció ambiental i de preservació de la natura i de la salut pública. 
 
 
TÍTOL I  
 
DISPOSICIONS GENERALS, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
Article 1. Objectius  
 
Aquesta ordenança té com a objectius: 
 

a) Regular les relacions entre l’Ajuntament i els administrats en matèria de residus, dins 
del seu terme municipal. 

b) Fomentar la reducció i la recuperació dels residus amb la finalitat d’evitar-ne el 
tractament finalista, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i obtenir un alt nivell de 
protecció del medi ambient. 

c) Regular la recollida selectiva i integral dels residus i el seu trasllat a les instal·lacions 
de tractament i recuperació, amb criteris de preservació i millora de la qualitat 
ambiental i d’acord a l’interès general.  

d) Aplicar en l’àmbit de les competències municipals el principi de responsabilitat dels 
productors i dels distribuïdors a fer-se càrrec dels residus que s’esdevenen dels seus 
productes. 

e) Preservar el medi natural i, amb ell, la qualitat de vida de les persones. 
f) Facilitar al màxim la disposició de cada fracció a través del canal apropiat, porta a 

porta, deixalleria, àrea d’emergència; apropant al veïnat els mitjans i la informació; i 
responsabilitzant-lo d’una part de la gestió dels residus municipals. 

 
g) Aconseguir un municipi més net, ja que amb la manca de presència de contenidors a 
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la via pública s’eviten desbordaments de menjar, males olors... i es guanya espai 
públic.  

h) Aconseguir una participació generalitzada en el lliurament selectiu en origen que 
permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir 
la fracció resta que va a parar a la planta incineradora. 

i) Recolzar un sistema que permeti una distribució adequada dels costos del servei. 
 
Article 2. Objecte  
 
Aquestes ordenances són una norma complementària de la Llei 6/93 de la Generalitat de 
Catalunya, Reguladora dels Residus, i modificacions posteriors. Les prescripcions 
especificades en elles s’aplicaran d’acord amb el principi de jerarquia normativa. 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge té la potestat de resoldre els dubtes que poden 
presentar-se en l’aplicació d’aquestes ordenances i d’acord amb allò establert en la Llei 
6/93, Reguladora dels Residus. 
 
Per a garantir l’assoliment dels objectius fixats a l’article anterior i dins l’àmbit de les 
competències de l’Ajuntament de l’Arboç, tenint en compte la millor solució tècnica i 
econòmica per la zona, s’habilitaran els següents serveis i procediments, es planteja el 
següent sistema mixt de recollida:  
 
- Recollida porta a porta de les fraccions orgànica i resta pels domicilis i grans productors 
de matèria orgànica (bars, restaurants, establiments comestibles, menjadors escolars) i 
de resta (escoles bressol i llars d’avis) 
- Recollida amb contenidors per a la recollida dels envasos, vidre i paper i cartró.  
- Contenidors d’emergència de tots el residus ubicats estratègicament pel municipi.  
- Recollida porta a porta del paper i cartró: es destinarà als establiments comercials que 
produeixin un volum superior al volum produït per un domicili.  
 
- Deixalleria Comarcal: ofereix el seu servei a particulars, comerços, oficines i serveis, i, 
excepcionalment, a petits tallers. Els materials admissibles s’especifiquen a l’Annex I.  
 
- Altres sistemes que és pugin establir.  
 
Article 3. Àmbit d’aplicació  
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és tot el municipi de l’Arboç.  
 
Article 4. Definicions de residus  
 
A fi de definir les diferents formes per a la seva gestió, els residus municipals es divideixen 
en les fraccions següents: 
 
a) Fracció orgànica (o FORM, fracció orgànica dels residus municipals): comprèn els 

residus orgànics procedents de les restes de menjar o de les restes vegetals, propis de 
la llar, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara restaurants, 
hotels, comerços d’aliments i grans superfícies comercials. Entre d’altres s’inclouen: 
restes de carn i peix, closques de fruita seca, closques d’ous i marisc, restes de fruita i 
verdura, llumins, marro de cafè, restes d’infusions, mocadors i tovallons de paper brut, 
ossos, pa sec, serradures i escuradents, taps de suro. També s’hi poden assimilar restes 
vegetals no llenyoses com ara fulles, flor seca, rams marcits, gespa i pinassa. Són 
residus que són susceptibles de degradar-se biològicament i poden ser valoritzats. 

 
 
b) Paper i cartró: Comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d’ordinador, 
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paper de cuina i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquest material. Són residus que 
poden ser valoritzats. 

 
c) Vidre. Inclou els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats per a les ampolles d’aigua 

mineral, vi, licor, cervesa, refrescos i conserves. Són residus que poden ser valoritzats. 
No s’inclouen el vidre armat, el vidre pla i els miralls, que han d’anar a la deixalleria. 

 
d) Envasos lleugers: comprèn tota mena d’envasos i altres productes fabricats amb 

materials plàstics, metalls i materials compostos de dues o més fraccions. No inclou els 
productes i envasos fabricats amb materials per als quals hi ha una altra recollida 
municipal específica.  

 
e) Tèxtils: inclou roba, draps, restes de tapisseria, calçat i roba de vestir de pell. Són 

residus que poden ser valoritzats. 
 
f) Runa: enderrocs i altres residus de la construcció i la demolició d’edificis la gestió dels 

quals és de competència municipal, d’acord amb la legislació sectorial. Són residus que 
poden ser valoritzats.  

 
g) Esporga i jardineria: restes orgàniques derivades del manteniment de les àrees 

enjardinades públiques i privades. Són residus que són susceptibles de degradar-se 
biològicament i poden ser valoritzats. 

 
h) Resta: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les recollides 

selectives i que encara pot contenir materials valoritzables. S’inclouen: articles de pell, 
cendra i burilles, compreses, tampons i bolquers, embolcalls de composició mixta, 
gases, tiretes i esparadraps, llapis, gomes i cintes adhesives, paper d’alumini, paper 
d’embolicar peix i carn, paper encerat, pols d’escombrar, restes de ceràmica, 
excrements d’animals, bosses d’aspiradora, tovalloletes infantils i xapes, entre altres. 

 
i) Voluminosos: són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de 

recollida per causa de la seva envergadura, com ara electrodomèstics, mobles, 
matalassos, somiers, portes i altres.  

 
j) Residus Especials: conjunt de residus, de naturalesa variada, que per les seves 

característiques i perillositat requereixen un tractament especial per evitar danys al 
medi ambient o a les persones. Inclou dissolvents, pintures, vernissos, productes de 
neteja, pesticides, aerosols, productes de laboratori, líquids de fotografia i altres, així 
com els envasos que els contenien.  

 
Article 5. Residus exclosos dels serveis municipals  de recollida de residus 
 
Queden exclosos del servei municipal de recollida els residus següents: 
 
a) els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions 

de tractament de residus. 
 

b) les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció central dels edificis. 
 
c) els residus sanitaris d’hospitals, clíniques, centres assistencials, laboratoris i 

establiments similars, inclosos en els Grups III i IV del Decret 300/1997. 
 

d) els animals morts. 
 

e) els productes procedents del decomís. 
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f) les deixalles i fems produïts en escorxadors, granges, laboratoris, o altres establiments 

similars, públics o privats. 
 

g) qualsevol material residual que, en funció del seu contingut o presència es pugui 
qualificar de tòxic o perillós (residus radioactius, residus explosius,…), amb excepció 
dels residus municipals especials en petites quantitats. 

 
h) els residus que provenen de les EDAR’s, ja siguin els fangs de depuradora, o bé els 

sòlids flotants que han estat en contacte amb les aigües residuals. 
 

i) qualsevol altre material residual assimilable als assenyalats en els números anteriors i, 
en tot cas, els que en circumstàncies especials determini l’Alcalde o el Regidor que 
exerceixi la competència corresponent. 

 
j) els residus procedents de la construcció, ja siguin d’obres menors o majors. 

 
Article 6. Altres definicions  
 
També s’entén des del punt de vista de la gestió dels residus municipals:  
 
a) Recollida: l’operació consistent a recollir, classificar i/o agrupar residus per transportar-
los.  
 
b) Productor: qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus 
com a productor inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions de 
tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de 
composició d’aquests residus.  
 
c) 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. 
 
d) Transport: l’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes 
de reciclatge, tractament o disposició del residu.  
 
e) Emmagatzematge: l’operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions 
de reciclatge, tractament o disposició del residu.  
 
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 l’Arboç, 
s’entén per:  
 
a) Recollida porta a porta (PaP): el sistema de recollida selectiva dels residus municipals 
que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la segregació de les 
diverses fraccions de llurs residus en origen, però en lloc de dipositar-les en uns 
contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són 
recollides directament en el punt de generació d’acord amb un calendari preestablert.  
 
Aquest sistema comporta la desaparició, de la via pública, dels contenidors de les 
fraccions recollides PaP, a excepció de les àrees d’emergència. 
 
b) Recollida en àrea d’aportació: el sistema de recollida selectiva a la via pública 
mitjançant contenidors de les diferents fraccions de RSU.  
 
c) Recollida en àrea d’aportació d’emergència: el sistema de recollida selectiva dels 
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residus municipals basat en un espai en el que es col·loquen de forma sistemàtica un 
conjunt de contenidors de matèria orgànica i resta, destinat als usuaris que 
excepcionalment no puguin acollir-se a les condicions del servei de recollida porta a 
porta.  
 
d) Deixalleria: instal·lació de recepció selectiva de residus municipals, on l’accés està 
permès dins d’un determinat horari. Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, 
diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida 
domiciliària o uns contenidors específics al carrer o bé per donar suport als serveis 
existents.  
 
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) Transport i descàrrega dels residus en els equipaments habilitats per a això pels 
serveis municipals o al gestor autoritzat designat per l’Ajuntament.  
 
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, contenidors, 
bosses, etc.).  
 
b) Cubell: element de contenció perforat, estandarditzat per l’Ajuntament, per separar en 
origen, a la llar, la brossa orgànica (cubell de 10 o 25 litres) i lliurar-la perquè sigui 
recollida porta a porta.  
 
Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta a porta 
s’identificaran de forma cromàtica (color marró) i amb un adhesiu numerat específic per a 
cada habitatge i establiment comercial. Aquests cubells, a més disposen d’una tanca de 
seguretat.  
 
c) Bujol: element de contenció rígid i estanc, estandarditzat per l’Ajuntament, per a la 
recollida porta a porta en el cas de brossa orgànica d’origen comercial (de 60 fins a 660 
litres) o de comunitats de veïns. 
 
d) Iglú: element de contenció rígid i tancat, destinat a rebre, generalment i per separat la 
fracció de vidre dels residus municipals. Sovint també en podem trobar per altres 
fraccions.  
 
e) Contenidor: element de contenció rígid i tancat, generalment de 660 a 9.000 litres de 
capacitat destinat a la deposició de diferents fraccions de residus (paper-cartró, envasos, 
resta, roba, etc.).  
 
 
 
f) Bosses per a la resta: element de contenció de plàstic tou per a lliurar el resta tant 
d’origen domèstic com comercial. A més de les bosses estàndards de brossa (de 10 fins 
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a 100 litres), també és podran acceptar altres bosses de material plàstic, que s’hauran de 
tancar estancament.  
 
g) Bosses compostables de la FORM: element de contenció de midó de blat de moro o 
d’altres materials compostables i no tòxics, elàstic, dels models disponibles al mercat, per 
a lliurar la brossa orgànica d’origen domèstic (10 litres).  
 
h) Bosses estandarditzades per als bolquers: element de contenció de plàstic, per a lliurar 
els bolquers d’origen domèstic i de residències. Les bosses de bolquers s’identificaran 
amb un adhesiu identificatiu específic que facilitarà l’Ajuntament.  
 
Article 7. Drets i deures dels habitants de l’Arboç   
 
1. Tots els habitants de l’Arboç 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 l’Arboç 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, 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 l’Arboç 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 L’Arboç, en els termes que la llei estableix.  
 
6. Correspon als veïns i veïnes de l’Arboç 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 elements de contenció particulars i col·lectius no fixos hauran 
d’estar identificats amb l’adhesiu numerat específic per a cada habitatge i establiment que 
facilitarà l’Ajuntament.  
 
8. En les zones de la vila on l’Ajuntament hagi establert la recollida de residus mitjançant 
l’ús de contenidors, queda prohibit estacionar vehicles davant de la zona senyalitzada per 
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a la seva ubicació de tal manera que impedeixin o destorbin les operacions corresponents 
a la càrrega, descàrrega, neteja i trasllat.  
9. L’Alcalde 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.  
 
10. Els contenidors ubicats a les àrees d’emergència per a la recollida selectiva de 
matèria orgànica i de resta, ubicats a la via pública, s’identificaran de forma cromàtica 
(cos de color beige i tapa de color marró, i color verd fosc, respectivament) i mitjançant 
pictogrames i textos específics.  
 
11. Resta prohibit dipositar a l’interior del contenidor ubicats a les àrees d’emergència per 
a la recollida selectiva de la matèria orgànica qualsevol material o residu que no s’ajusti al 
que preveu aquesta ordenança.  
 
12. Resta prohibit moure o traslladar els contenidors que estiguin ubicats tant a les àrees 
d’emergència com els que estigui ubicats a les àrees d’aportació fora del lloc que els 
serveis tècnics municipals han previst per a la seva ubicació.  
 
13. Resta prohibit dipositar escombraries fora dels contenidors que amb aquesta finalitat 
estan ubicats a les àrees d’emergència i a les àrees d’aportració, havent d’aprofitar la 
capacitat dels contenidors. Si els contenidors estan plens s’acudirà a l’àrea d’aportació o 
a l’àrea  d’emergència més propera.  
 
14. Els contenidors, les àrees d’aportació i les àrees d’emergència hauran d’estar 
distribuïts en el municipi segons les necessitats de la població.  
 
15. La ubicació dels contenidors, de les àrees d’aportació i de les àrees d’emergència, 
serà decidida pels serveis tècnics de l’Ajuntament.  
 
16. L’Ajuntament podrà establir reserves d’espai a les voreres o espais adients de la via 
pública per a l’emplaçament dels contenidors, de les àrees d’aportació i de les àrees 
d’emergència.  
 
17. Correspondrà a l’Ajuntament o empresa adjudicatària del servei, la neteja dels 
contenidors ubicats a les àrees d’emergència i a les àrees d’aportació, el seu entorn i la 
reparació o substitució dels que s’hagin fet malbé.  
 
18. Tots els edificis per a habitatges, 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.  
 
19. En els edificacions construïdes amb anterioritat a la promulgació de les presents 
Ordenances, s’haurà d’habilitar l’espai per als residus i/o dels elements de contenció si 
les condicions de prestació de servei de recollida així ho fan exigible.  
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20. L’espai per a residus i els elements de contenció destinats a la seva acumulació 
s’hauran de mantenir pels veïns i veïnes en perfectes condicions d’higiene i netedat.  
 
21. 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 seran fixades 
per una Norma Tècnica.  
 
 
22. Tots els habitants i les persones físiques i jurídiques i associacions, en els termes 
previstos en la Ordenança Fiscal corresponent, estan obligats també a contribuir 
mitjançant l’abonament de la Taxa de recollida de residus municipals.  
 
23. 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 en 
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 en cada cas corresponguin, ni del que civilment fos exigible.  
 
Article 9. Promoció dels principis bàsics  
 
1. Els comerços i les indústries del municipi 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  
 
1. 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.  
 
TÍTOL II  
 
MODALITATS DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA  
 
Capítol I - Aspectes generals  
 
Article 11. Introducció  
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1. El present Títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament prestarà, i l’usuari 
utilitzarà, els serveis destinats a la recollida porta a porta, metodologia definida a l’article 
6, per als habitants, establiments comercials, serveis, etc. de la zona on es porti a terme 
aquest tipus de recollida.  
 
2. Tenen la categoria d’usuaris als efectes de prestació d’aquests serveis tots els veïns i 
veïnes de L’Arboç i responsables de comerços, serveis..., de la zona on es porti a terme 
aquest tipus de recollida, els quals els utilitzaran d’acord amb les disposicions vigents.  
 
3. La determinació específica de la programació, dies i horaris, de recollida, de dipòsit de 
cubells, bosses, cubells etc., i de retirada dels mateixos de la via pública, es fixaran, en 
execució de les determinacions generals previstes en aquesta ordenança, per l’Alcalde.  
 
Article 12. Obligacions generals dels usuaris  
 
1. La utilització de les diferents modalitats de recollida selectiva i el respecte als horaris 
fixats són obligatoris per als usuaris.  
 
2. En cas de lliurar els residus fora d’horari, en dies o hores que no corresponen, 
s’imposaran les sancions corresponents i es considerarà el servei com a realitzat.  
 
3. La prestació del servei de recollida d’escombraries domèstiques té el caràcter 
d’obligatori per a l’Ajuntament i es realitzarà segons la programació i horaris establerts 
per l’Alcalde.  
 
4. Els usuaris estan obligats a dipositar llurs residus dintre dels elements de contenció 
(bosses, cubells) i a lliurar les deixalles en condicions que no produeixin abocaments 
mentre es presta el servei. Si per incompliment d’aquest deure es vessen residus a la via 
pública, l’usuari en serà el responsable.  
 
5. Els elements de contenció de la modalitat de recollida porta a porta han de ser 
estandarditzats per l’Ajuntament per aquelles fraccions que estableix l’Ordenança. En cap 
cas s’autoritza el lliurament dels residus definits en aquests articles en elements de 
contenció no estandarditzats.  
 
6. Els serveis municipals de recollida rebutjaran els residus que no hagin estat 
convenientment presentats i lliurats pels usuaris o corresponguin a una fracció no 
corresponent al dia de recollida, d’acord amb el que s’estipula en la present Ordenança. 
En aquest cas prendran nota de la incidència i deixaran un adhesiu que informi del motiu 
perquè no s’ha recollit 
 
Capítol II - De la recollida selectiva d’origen dom èstic  
 
Article 13. Dels drets i deures dels usuaris  
 
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida porta a porta per 
a lliurar la brossa orgànica dels residus municipals allà on s’estableixi aquest sistema de 
recollida.  
 
2. Correspon als usuaris separar en origen la brossa orgànica de la resta de les deixalles.  
 
3. Correspon als usuaris lliurar la brossa orgànica  en una bossa  compostable i 
dins el cubell estandarditzat, a la via pública, el s dies i en l’horari corresponent 
perquè es reculli porta a porta.  
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4. Correspon als usuaris retirar de la via pública el cubell el matí següent (fins a les 9 
hores) al servei de recollida porta a porta.  
 
 
 
5. En els casos d’usuaris que, manifestament, no puguin retirar de la via pública el cubell 
el matí següent, l’Ajuntament, de forma coordinada amb l’usuari, establirà el mecanisme 
més adequat per poder donar compliment a l’Ordenança.  
 
Article 14. Del cubell estandarditzat per a la reco llida porta a porta de la brossa 
orgànica  
 
1. Els usuaris generadors de brossa orgànica domiciliària tenen el dret a tenir un únic 
cubell estandarditzat de 10 o 25 litres per a la separació en origen, amb tancament 
hermètic, per a l’emmagatzematge i lliurament a la recollida porta a porta. Aquests cubells 
aniran numerats amb un adhesiu específic per a cada habitatge. En casos especials i a 
criteri de l’Ajuntament, es podrà donar més d’un cubell per habitatge. 
 
2. Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta a 
porta seran aportats gratuïtament a tots els usuaris per part de l’Ajuntament; de forma 
general abans de l’inici de la prestació del servei i als nous empadronats; 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.  
 
Article 15. Del lliurament de la brossa orgànica  
 
1. Els usuaris han d’utilitzar el cubell de 10 o 25 litres per al lliurament de la brossa 
orgànica de la llar perquè es reculli porta a porta. Només es recollirà un únic cubell per 
llar (a excepció d’aquells habitatges de famílies nombroses que se’ls hi lliuri més d’un 
cubell).  
 
2. Els cubells seran tractats i manipulats, tant pels usuaris, en el lliurament, com pel 
personal de recollida en el buidatge, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats els 
residus, serà obligatori tancar la tapa. El personal de recollida, un cop buidat el cubell, el 
deixaran amb la tapa oberta per tal d’evidenciar que ja s’ha efectuat la recollida.  
 
3. És obligatori dipositar la brossa orgànica a l’interior del cubell, mitjançant la utilització 
de bosses compostables i tancades.  
 
4. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la 
recollida selectiva de la brossa orgànica, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte 
que la qualitat de la brossa orgànica recollida sigui òptima.  
 
Article 16. Del lliurament de la resta  
 
És obligatori dipositar el resta en bosses transparents o translúcides,  impermeables i 
estanques, i tancades.  
 
 
Article 17. De la recollida selectiva de les restes  vegetals assimilables a brossa 
orgànica  
 
1. Correspon als usuaris lliurar les restes vegetals assimilables a la brossa orgànica en un 
dels següents serveis optativament:  
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a) En bosses preferentment compostables, a la via pública, davant de l’habitatge 
generador els dies i en l’horari corresponent perquè es reculli porta a porta la brossa 
orgànica.  
 
b) A través de les àrees d’emergència a l’interior o al costat dels contenidors 
corresponents a la brossa orgànica.  
 
c) A la Deixalleria Comarcal.  
 
d) Altres serveis que puguin establir-se.  
 
2. En cas de lliurar les restes vegetals assimilables a la brossa orgànica perquè es 
recullin porta a porta, i en cas d’excedir la capacitat d’emmagatzematge del cubell (25 
litres), és obligatori l’ús de bosses de fins a 100 litres i tancades.  
 
3. Les restes vegetals no assimilables a la brossa orgànica (restes d’esporga i llenyosos) 
no podran ser lliurades en el servei de recollida porta a porta ni en les àrees 
d’emergència. Les restes d’esporga i llenyosos han de ser portats a la deixalleria 
comarcal o en futurs serveis específics per a la gestió d’aquesta material.  
 
Article 18. De les comunitats de veïns  
 
1. A efectes de la recollida selectiva porta a porta, s’entén com a comunitat de veïns 
l’agrupació de més de 6 habitatges que comparteixin una porta com a única sortida a la 
via pública.  
 
2. Per evitar acumulacions de cubells a la única porta de la comunitat, les comunitats de 
veïns tenen el dret a sol·licitar, optativament i prèvia signatura d’una carta de 
compromisos amb l’Ajuntament, un cubell estandarditzat per al lliurament de la brossa 
orgànica d’ús comunitari i exclusiu.  
 
3. Els cubells per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta a porta en 
comunitats de propietaris seran cedits gratuïtament 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 dels usuaris.  
 
4. Quan a les condicions d’ús, la comunitat de veïns s’ha de comprometre als següents 
punts:  
 
a) Els cubells s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida porta a porta de la 
brossa orgànica.  
 
b) Els cubells han de restar durant tot el dia tancats i buits en un espai privat dins de la 
comunitat.  
 
c) Els dies de recollida corresponents, se situarà el cubell o contenidor comunitari a la via 
pública per part d’un responsable de la comunitat, conforme a les condicions de 
lliurament i d’horari. S’han de deixar sempre tancats.  
 
d) L’endemà del servei de recollida porta a porta el cubell o contenidor comunitari s’ha de 
retirar de la via pública per part d’un responsable de la comunitat.  
 
e) La gestió del cubell respecte neteja, ubicació interior i a la via pública, és 
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responsabilitat de la comunitat de veïns; excepte la reparació de desperfectes o 
substitució del contenidor. No obstant el servei de recollida pot preveure unes neteges 
periòdiques dels cubells, que es definiran per contracte.  
 
5. Els cubells hauran d’anar clarament identificats amb els adhesius numerats facilitats 
per l’ajuntament.  
 
6. A part de les condicions d’ús esmentades en el punt anterior, respecte a les condicions 
de lliurament es complirà l’article 15è.  
 
Article 19. Dels habitatges disseminats del municip i, on no es presta el servei PaP  
 
1. A efectes de la recollida de la brossa orgànica, es consideren habitatges disseminats 
tots aquells als quals no se’ls pot prestar el servei de recollida a la mateixa porta per 
problemes d’accessibilitat o per representar una despesa desproporcionada. 
Concretament a l’Arboç es consideren habitatges disseminats algunes masies o cases 
rurals situades en sòl no urbanitzable i allunyades tan del nucli com d’un accés rodat 
accessible pel camió de recollida. L’Ajuntament determinarà concretament quins 
habitatges es consideren disseminats. 
 
2. En aquests casos es realitzarà el servei de lliurament i recollida de la brossa orgànica a 
través d’àrees d’aportació d’ús exclusiu, en les condicions que definirà l’Alcalde, però que 
disposaran, com a mínim, dels contenidors necessaris de resta i brossa orgànica.  
 
Article 20. Situacions imprevistes i d’emergència  
 
1. A efectes de la recollida porta a porta de la brossa orgànica, es consideren situacions 
imprevistes o d’emergència aquelles per les quals es fa manifestament impossible 
mantenir la brossa orgànica en el cubell dins l’habitatge per qüestions d’higiene i sanitat o 
impossibilitat d’adaptació a l’horari de recollida per causes personals justificades. Els 
Serveis Tècnics Municipals valoraran si una situació determinada compleix aquesta 
definició.  
 
2. En aquests casos, es disposarà de diferents àrees d’emergència on es podran 
dipositar els residus a qualsevol hora del dia.  
 
Capítol III - De la recollida selectiva d’origen co mercial  
 
Article 21. Dels drets i deures dels usuaris comerc ials  
 
1. Tal i com estableix la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus,la persona 
titular d’una activitat que genera residus ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a 
un gestor o gestora autoritzat perquè se’n faci la valorització, si aquesta opció és 
possible, o disposició de la resta, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que 
l’ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de 
deixalleria.  
 
S’haurà d’acreditar a l’ajuntament que tenen contractat algun gestor autoritzat de residus, 
per a la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat 
corresponen, en els termes previstos en la Ordenança fiscal corresponent.  
 
Cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació 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 i eliminació que tingui establert 
l’Ajuntament, i haurà de satisfer la taxa o preu públic corresponent.  
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En tot cas correspon als generadors singulars comercials separar en origen la brossa 
orgànica de la resta de les deixalles.  
 
2. Les parades dels mercats ambulants reben la mateixa condició que la resta d’activitats 
comercials i els caldrà complir l’establert per aquestes. En qualsevol cas han de deixar la 
via pública neta i en condicions i seguir les indicacions específiques que l’Ajuntament 
determini.  
 
Article 22. Dels cubells estandarditzats per a la r ecollida selectiva porta a porta de 
la brossa orgànica 
 
1. Els cubells per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta a porta s’identificaran 
de forma cromàtica en funció de la modalitat de servei de recollida contractada i 
mitjançant l’adhesiu identificatiu de l’activitat que facilitarà l’Ajuntament.  
 
2. Els generadors comercials de brossa orgànica tenen el dret a tenir els cubells o 
contenidors estandarditzats de 60, 90, 120 i 240 litres per a la separació en origen que 
considerin necessaris i suficients en funció de la seva generació de brossa orgànica.  
 
3. L’Ajuntament; de forma general, abans de l’inici de la prestació del servei lliurarà un sol 
cubell o contenidor per establiment. En cas de necessitar-ne més, l’establiment haurà 
d’adquirir-lo pel seu compte. L’ajuntament facilitarà, en qualsevol cas, els adhesius 
identificatius necessaris per a tots els cubells o contenidor que l’establiment utilitzi per al 
servei porta a porta. Posteriorment, podrà lliurar-se un nou cubell o contenidor 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.  
 
4. Els cubells i contenidors 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.  
 
 
Article 23. Del lliurament de la brossa orgànica  
 
1. El lliurament de la brossa orgànica en els cubells es realitzarà amb bosses o fundes,  
compostables, que es tancaran de manera estanca i seran impermeables.  
 
2. Correspon als usuaris comercials retirar de la via pública els cubells o contenidors un 
cop efectuada la recollida porta a porta.  
 
3. En els casos d’usuaris comercials que, manifestament, no puguin retirar de la via 
pública el cubell 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.  
 
4. En cas que els cubells o contenidors tinguin un fàcil accés des de la via pública, 
correspon a l’usuari comercial el control d’abocaments incontrolats i del seu contingut.  
 
5. Quan a les condicions d’ús, els establiments comercials s’han de comprometre als 
següents punts:  
 
a) Els cubells o contenidors s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida porta a 
porta de la brossa orgànica.  



 95

 
b) Els cubells o contenidors han de restar durant tot el dia tancats en un espai privat dins 
l’establiment comercial o dins el recinte de l’establiment.  
 
 
c) Els dies de recollida corresponents, se situarà el cubell o contenidors 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.  
 
d) Després del servei de recollida porta a porta s’ha de retirar de la via pública el cubell o 
contenidors per part d’un responsable de l’establiment.  
 
f) La gestió del cubell o contenidor respecte neteja, ubicació interior i a la via pública, és 
responsabilitat de l’establiment comercial; excepte la reparació de desperfectes o 
substitució del contenidor. No obstant el servei de recollida pot preveure unes neteges 
periòdiques dels cubells o contenidors, que es definiran per contracte.  
 
Article 24. Del lliurament de la resta  
 
El lliurament del resta es farà en bosses transparents o translúcides impermeables i 
estanques de tipus comercial, que s’hauran de lligar i dipositar davant de l’establiment en 
l’horari establert per l’Ajuntament. En cap cas s’utilitzarà el cubell o el bujol destinat a la 
matèria orgànica per dipositar la bossa de resta.  
 
Article 25. Del lliurament del cartró comercial  
 
1. El lliurament d’aquesta fracció es farà a la via pública, de manera que no entorpeixi el 
pas de vianants o vehicles, entre les 14 i 15 hores dels dies que hi hagi recollida per 
aquesta fracció. El paper s’haurà de dipositar en farcells, ben lligats i el cartró haurà 
d’estar ben plegat i apilat.  
 
2. Els comerços i activitats no podran lliurar el paper i cartró als contenidors disposats a la 
via pública i àrees d’emergència, ja que aquests són per a ús exclusiu dels particulars. 
Excepcionalment l’Ajuntament podrà autoritzar el lliurament en contenidors si es justifica 
raonadament aquesta necessitat.  
 
Capítol IV - Dels bolquers  
 
Article 26. Dels drets i deures dels usuaris  
 
1. A causa de les necessitats de lliurar els residus de bolquers quasi diàriament per 
qüestions higièniques i sanitàries es gestionaran com una fracció a separar i recollir 
selectivament.  
 
2. Correspon als usuaris generadors de bolquers separar-los en origen de la resta de les 
deixalles.  
 
3. Correspon als usuaris particulars lliurar els bolquers separadament dins una bossa 
impermeable i estanca, tancada, a la via pública, els dies i en l’horari de recollida de 
FORM. L’Ajuntament disposarà d’etiquetes identificatives especials que els usuaris 
hauran d’enganxar a la bossa dels bolquers per tal de diferenciar-la de l’altra fracció.  
El dia de la recollida de resta, els bolquers es lliuraran conjuntament amb la  resta dins la 
mateixa bossa.  
 
4. Per als grans generadors de bolquers (residències i escoles bressol) es podrà establir, 
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si és necessària, una recollida específica, diària, i en horaris determinats, que aquests 
usuaris hauran de respectar.  
 
 
Capítol V - Prohibicions i control de la recollida selectiva porta a porta  
 
Article 27. Prohibicions 
 
Resta prohibit el següent:  
 
1. En el cas dels domicilis, deixar d’utilitzar els serveis de recollida de la brossa orgànica 
previstos en el Capítol I tot i generar brossa orgànica i utilitzar-ne d’altres. En el cas dels 
comerços deixar d’utilitzar els serveis de recollida de la brossa orgànica previstos en el 
Capítol I tot i generar brossa orgànica, i no disposar de cap gestor autoritzat per a la seva 
gestió.  
 
2. Dipositar en l’interior dels elements de contenció (cubells, bosses o cubells 
estandarditzats) per a la recollida selectiva porta a porta qualsevol material o residu que 
no s’ajusti al que preveu aquesta Ordenança.  
 
3. Dipositar materials inorgànics barrejats amb la brossa orgànica o bé fer-ho a 
contenidors específics de les àrees d’aportació o d’emergència.  
 
4. El lliurament sense els elements de contenció establerts als articles anteriors.  
 
5. Abandonar escombraries fora dels elements de contenció.  
 
6. Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública.  
 
7. Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres municipis.  
 
8. El lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.  
 
9. Abandonar escombraries fora dels dies i horaris previstos.  
 
10. Prendre o malmetre un cubell d’un altre veí o un cubell comercial.  
 
11. Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres, o a qualsevol altre lloc 
diferent de del que específicament s’ha previst.  
 
12. Tractar els cubells, cubells, contenidors, etc., amb poca cura, i malmetre’ls. 
 
13.- Fer un mal ús de les àrees d’emergència 
 
14. Qualsevol altre actuació contraria al contingut de la present ordenança.  
 
Article 31. Control de l’activitat  
 
1. L’Ajuntament exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat de la separació i farà 
les amonestacions i sancions, si s’escau, a les persones responsables.  
 
2. L’Alcalde establirà la freqüència dels serveis de recollida porta a porta, així com els 
horaris més adients per a dur-la a terme.  
 
3. L’Alcalde podrà introduir modificacions quant a freqüència i horari del servei. Per això, 
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es fomentaran mecanismes de consulta i participació ciutadana per adaptar el màxim 
possible tot el sistema a les necessitats dels veïns i veïnes.  
 
4. En cas d’anomalies en la prestació del servei de recollida porta a porta, l’Ajuntament 
s’obliga a posar tots els mitjans a disposició dels usuaris per rebre la queixa i resoldre-la 
en la màxima celeritat possible, així com actuar com consideri convenientment respecte 
l’empresa adjudicatària.  
 
5. Només es consideren festius pel servei de recollida porta a porta els dies 1 de gener i 
25 de desembre. En cas de manca de servei general de recollida porta a porta per festius 
s’informarà amb 15 dies d’antelació a la població sobre els canvis de servei.  
 
6. En cas de no realització del servei per causes alienes a la voluntat de l’Ajuntament 
s’informarà a tota la població amb la suficient antelació.  
 
Article 32. Incompliment del lliurament  
 
1. L’Ajuntament o l’empresa adjudicatària es reserven el dret de no recollir l’interior del 
cubell (o cubell) de la brossa orgànica o les bosses de resta en cas d’incompliment de les 
condicions fixades en la present Ordenança.  
 
En aquests casos, s’informarà a l’usuari el motiu pel qual no s’ha prestat el servei a través 
d’un adhesiu, i sense perjudici de la sanció econòmica que correspongui, segons la seva 
gravetat.  
 
2. Els usuaris estan obligats a retirar l’element de contenció buit o sobre el qual no s’ha 
prestat el servei de la via pública, per incompliment de les condicions de lliurament, el 
matí següent al servei de recollida porta a porta (abans de les 12 hores), havent de deixar 
net l’espai urbà que s’hagués embrutat. Si per incompliment d’aquest deure s’han vessat 
o abandonat residus a la via pública, l’usuari en serà el responsable.  
 
3. En cas de la no retirada d’elements de contenció que incompleixen les condicions de 
lliurament, residus abandonats... i sens perjudici de la sanció per incompliment dels punts 
anteriors, l’Ajuntament pot realitzar un servei de recollida i neteja, el cost del qual correria 
a càrrec de l’infractor.  
 
Article 33. De l’aprofitament i de la recollida sel ectiva dels materials residuals 
continguts en els residus municipals  
 
1. Un cop dipositats els residus al carrer, en espera d’ésser recollits pels serveis 
municipals, adquiriran el caràcter de propietat municipal, sense perjudici del que 
determina l’article 32.  
 
2. Als efectes de recollida selectiva, la propietat municipal sobre residus municipals, a què 
fa referència el número 1 anterior es fa plena en el moment en què els materials residuals 
són deixats dins els elements de contenció i a la via pública en els termes que disposa 
aquesta ordenança.  
 
3. Ningú pot dedicar-se a la recollida o aprofitament dels residus municipals sense 
autorització prèvia municipal. Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de 
material i residual dipositat en els elements de contenció (cubells, cubells, contenidors...) 
en espera d’ésser recollit pels serveis municipals, excepte que hom disposi de llicència 
expressa atorgada per l’Ajuntament.  
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Article 34. Molèsties al servei  
 
1. L’Alcalde sancionarà a qui amb la seva conducta causi destorbs a la prestació del 
servei de recollida porta a porta, sense perjudici de la retirada immediata dels vehicles 
mal estacionats, que afectin a la prestació del servei, pels serveis municipals, amb el seu 
cost a càrrec de l’infractor.  
 
TÍTOL III  
 
ALTRES MODALITATS DE RECOLLIDA SELECTIVA: IGLÚS, CO NTENIDORS I 
CUBELLS A LA VIA PÚBLICA I ALTRES  
 
Article 35. 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, no inclosos en el Títol II, mitjançant iglús, contenidors i cubells a la via 
publica i altres.  
 
Capítol I - El vidre  
 
Article 36. Dels drets i deures dels usuaris genera dors de vidre  
 
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en iglús que a tal 
efecte estan instal·lats a la via pública, o opcionalment a la Deixalleria Comarcal, per a 
lliurar el vidre dels residus municipals.  
 
2. Correspon als usuaris separar en origen el vidre de la resta de les deixalles.  
 
3. Els iglús 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. Els comerços i activitats podran lliurar el vidre als contenidors disposats a la via pública 
i àrees d’emergència. 
 
Capítol II - Paper i cartró  
 
Article 37. Dels drets i deures dels usuaris genera dors de paper i cartró  
 
1. Tots els usuaris, a excepció del què determina el Capítol IV, del Títol II, tenen el dret i 
el deure d’utilitzar el servei de recollida de paper i cartró mitjançant els contenidors 
instal·lats a la via pública.  
 
2. Correspon als usuaris separar en origen el paper i cartró de la resta de les deixalles.  
 
3. Els contenidors per a la recollida selectiva del paper i cartró, ubicats a la via pública, 
s’identificaran de forma cromàtica (color blau) i mitjançant pictogrames i textos específics.  
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Capítol III - Envasos i embalatges lleugers  
 
Article 38. Dels drets i deures dels usuaris genera dors d’envasos i embalatges 
lleugers  
 
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en contenidors 
que a tal efecte estan instal·lats a la via pública, o opcionalment a la Deixalleria Comarcal, 
per a lliurar els envasos i embalatges lleugers.  
 
2. Correspon als usuaris separar en origen els envasos i embalatges lleugers de la resta 
de les deixalles.  
 
3. Els contenidors per a la recollida selectiva els envasos i embalatges lleugers, ubicats a 
la via pública, s’identificaran de forma cromàtica (color groc) i mitjançant pictogrames i 
textos específics.  
 
4. Els comerços i activitats podran lliurar envasos i embalatges lleugers als contenidors 
disposats a la via pública i àrees d’emergència.  
 
Capítol IV - La fracció resta  
 
Article 39. Dels drets i deures dels usuaris genera dors de resta  
 
1. Tots els usuaris dels habitatges disseminats definits en l’article 18 exclosos del servei 
PaP tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en contenidors que a tal efecte 
estan instal·lats a la via pública, per a lliurar la fracció Resta.  
 
2. Correspon als usuaris separar en origen la resta de deixalles reciclables.  
 
3. Els contenidors per a la recollida del resta, ubicats a la via pública, s’identificaran de 
forma cromàtica (color gris o color verd fosc) i mitjançant pictogrames i textos específics.  
 
Capítol V - La fracció orgànica (FORM)  
 
Article 40. Dels drets i deures dels usuaris genera dors de fracció orgànica (FORM)  
 
1. Tots els usuaris dels habitatges disseminats definits en l’article 18 exclosos del servei 
PaP tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en contenidors i cubells que a 
tal efecte estan instal·lats a la via pública, per a lliurar la fracció orgànica.  
 
2. El lliurament de la brossa orgànica en els cubells es realitzarà amb bosses o fundes,  
compostables, que es tancaran de manera estanca i seran impermeables.  
 
3. Correspon als usuaris separar en origen la fracció orgànica de la resta de deixalles.  
 
4. Els contenidors i cubells per a la recollida de la fracció orgànica, ubicats a la via 
pública, s’identificaran de forma cromàtica (color marró) i mitjançant pictogrames i textos 
específics.  
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Capítol VI - Les piles  
 
Article 41. Recollida de piles  
 
1. Les piles podran ser lliurades a la Deixalleria Comarcal i als contenidors ubicats als 
establiments comercials que disposin de cubells especials. Degut a la seva perillositat per 
al medi ambient, en cap cas podran llançar-se dins de contenidors d’altres residus, 
barrejar-los amb altres fraccions o llençar-los a la via pública, natura, etc.  
 
Capítol VII - La roba  
 
Article 42. Roba 
 
1. La roba vella, en desús, etc., així com altres materials tèxtils provinents de particulars 
s’hauran de dipositar dins els contenidors específics per aquest residu.  
 
2. Aquest residu s’haurà de posar dins d’una bossa abans de ser dipositat al contenidor 
específic.  
 
Capítol VIII - Disposicions comunes pels usuaris de ls contenidors a la via pública  
 
Article 43. Disposicions comunes  
 
1. És obligatori dipositar cada fracció a l’interior del seu contenidor corresponent.  
 
2. Els contenidors 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 dels iglús, contenidors.  
 
4. Correspondrà a l’Ajuntament o l’empresa adjudicatària del servei, la neteja dels iglús, 
contenidors, el seu entorn i la reparació o substitució dels que s’hagin fet malbé.  
 
Article 44 . Prohibicions 
 
Resta prohibit el següent:  
 
1. Dipositar a l’interior de l’iglú o contenidors per a la recollida selectiva, qualsevol 
material, residu o fracció que no s’ajusti al que s’ha disposat als articles anteriors.  
 
2. Dipositar residus en estat líquid en l’interior d’aquests iglús o contenidors.  
 
3. Dipositar els residus fora dels iglús o contenidors, havent d’aprofitar la seva capacitat. 
En cas que estiguin plens es dipositaran en altres propers a aquest.  
 
4. El triatge d’objectes i residus dins i fora dels iglús, contenidors.  
 
5. Estacionar vehicles davant 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.  
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Capítol IX - Els voluminosos  
 
Article 45. Serveis de recollida de voluminosos  
 
1. L’Ajuntament estableix el serveis de recollida sectorial 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’Ajuntament de L’Arboç o a l’empresa 
concessionària, segons determini l’Ajuntament.  
 
3. Els criteris d’inclusió dins aquest servei seran definits pels Serveis municipals quan als 
residus admesos, quantitats i tipologia d’usuaris.  
 
4. Els voluminosos s’hauran de deixar a la façana, sense impedir el pas, el matí 
corresponent al dia de la recollida. Excepcionalment i de manera justificada, es podrà 
dipositar els voluminosos el dia abans de la recollida.  
 
5. En cas que el servei de recollida de voluminosos presti el servei de recollida 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.  
 
6. Aquest servei no contempla el buidatge complert d’un habitatge o una gran part 
d’aquest.  
 
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.  
 
Capítol X - Restes d’esporga  
 
Article 46. Serveis de recollida de restes d’esporg a  
 
1. Les restes vegetals no assimilables a la brossa orgànica (restes d’esporga i llenyosos) 
no podran ser lliurades perquè es recullin porta a porta. Alternativament aquest tipus de 
residus podran ser objectes de recollides domiciliàries per part d’empreses privades o bé 
hauran de ser portats per part dels generadors a la Deixalleria Comarcal de Bellvei.  
 
2. L’Ajuntament, quan ho cregui convenient, podrà establir un servei de recollida específic 
per a la poda, les característiques del qual i els drets i deures dels usuaris podrien definir-
se per Reglament.  
 
Capítol XI - Fàrmacs i medicaments  
 
Article 47. 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, a la Deixalleria Comarcal o als espais que es poguessin habilitar.  
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Capítol XII - Altres aspectes a considerar  
 
Article 48. Dels actes lúdics generadors de residus  municipals  
 
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.  
 
2. En cas de necessitar elements de contenció específicament per l’acte, l’Ajuntament 
cedirà els cubells 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 respecte el lliurament de les diferents 
fraccions. Addicionalment s’aplicarà la pertinent taxa en els termes que preveu 
l’ordenança.  
 
Article 49. Instal·lacions i espais als edificis  
 
1. Tots els edificis per a habitatges particulars, locals industrials i comercials 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.  
 
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 IV  
 
LA DEIXALLERIA COMARCAL  
 
La deixalleria és un centre de recepció, emmagatzematge selectiu i transferència de 
residus per al seu correcte tractament.  
 
A l’Annex I d’aquesta ordenança es detallen els residus que han d’anar a la deixalleria. 
Els residus admesos i les condicions de lliurament d’aquests estan sotmeses a la 
reglamentació que pugui establir el Consell Comarcal del Baix Penedès, titular de la 
deixalleria comarcal. 
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TÍTOL V  
INFRACCIONS I SANCIONS  
 
Article 50. Infraccions  
 
 
1. 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. 
 
2. A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada, també ho són per 
infracció de la present ordenança les següents: 
 
 
1.1.Infraccions lleus 
 
a)Dipositar els residus fora dels elements de contenció sense aprofitar llur capacitat. 
 
b) Dipositar els materials selectivament, sense els elements de contenció (cubells 
de restes de menjar). 

 
c)Lliurar residus en elements de contenció no estandarditzats o diferents als determinats 
per l’Ajuntament. 
d)No retirar els elements de contenció abans de l’horari fixat. 
e)No lliurar tancats els elements de contenció. 
f)No tenir cura amb els elements de contenció. 
g)Lliurar residus en forma líquida o susceptible de liquar-se. 
h)Prendre o malmetre un cubell de brossa orgànica d’un altre veí o un element de 
contenció d’usuari comercial. 
i)Triar o separar materials dipositats als elements de contenció d’altri. 
j)Destorbar els serveis de recollida. 
k) No separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament. 
l)Utilitzar les àrees d’emergència de forma no prevista en la present ordenança. 
m)Abandonar residus municipals o assimilables a municipals a la via pública 
n)Abandonar residus fora dels horaris de recollida. 
o)Dipositar en l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol 
material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança. 
p)Abandonar animals morts a la via pública.  
q)En general, totes aquelles no previstes com a greus ni molt greus que puguin infringir 
les condicions establertes a la present ordenança 
 
1.2 Infraccions greus 
 
a) Manca d’elements d’identificació en els elements de contenció en què és obligatori. 
b)Per als usuaris comercials, deixar d’utilitzar els serveis públics municipals de recollida 
de residus municipals sense notificació prèvia. 
c)Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits. 
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d)Utilitzar elements de contenció per a residus municipals d’origen domèstic en volums de 
generació d’origen comercial. 
 
e)Abandonar residus perillosos a la via pública. 
f)Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres municipis. 
g) La reiteració de faltes lleus. 

 
1.3 Infraccions molt greus 
 
a)Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres o a qualsevol altre lloc 
diferent del que específicament s'ha previst. 
b)La reiteració de faltes greus. 
 
Article 51. Sancions  
 
1. Les infraccions es sancionaran amb multes i/o la no recollida dels elements de 
contenció, cubells i bosses, en els casos d’incompliment de les condicions de lliurament 
fixades en la present ordenança. 
 
2. Les infraccions lleus comeses pels usuaris domèstic es sancionaran amb multes de 
fins a un màxim de 90 €. Les infraccions lleus comeses pels usuaris comercials i 
industrials es sancionaran amb multes de fins a 300 € 
 
3. Les infraccions greus comeses pels usuaris domèstics es sancionaran amb multes de 
91€ fins a 150€. Les infraccions greus comeses pels usuaris comercials i industrials es 
sancionaran amb multes que aniran de 301 € fins a 3.000 €. 
 
4. Les infraccions molt greus comeses pels usuaris domèstics es sancionaran amb multes 
de 151€ fins a 300€. Les infraccions molt greus comeses pels usuaris comercials 
industrials es sancionaran amb multes que aniran de 3.001 € a 6.000 €. 
 
 
Article 52. Procediment sancionador  
 
Les sancions es graduaran d’acord amb el que estableix la Llei 6/93 i seran imposades 
mitjançant la instrucció del corresponent expedient, d’acord amb la Llei 6/1993, 
reguladora de residus, i el Reglament regulador del procediment sancionador aprovat pel 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, de la Generalitat de Catalunya. Quan sigui 
procedent se seguirà el procediment abreujat regulat en els articles 18 i següents del 
reglament últim esmentat. 
 
 
Article 53. Reducció del cost de les sancions 
 
Donat que la voluntat de l’Ajuntament no és la d’obtenir un rendiment econòmic de les 
sancions imposades sinó més aviat actuar com una eina dissuasòria de comportaments 
mancats de civisme per assolir un canvi cap una actitud positiva en front a la 
problemàtica de la gestió dels residus.  
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Per aquest motiu s’estableix una bonificació del 50% de la sanció, tant en infraccions 
lleus, com greus o molt greus, si es reconeix per part de l’infractor l’acció que se l’imputa i 
per aquest motiu desisteix d’interposar cap tipus d’al·legació al respecte donant per 
conclòs el tràmit administratiu.  
 
Per a fer efectiu l’import de la sanció podrà prèvia sol·licitud de l’interessat fraccionar-se 
en tres pagaments, complint en aquest cas amb el requisit de la domiciliació en un 
compte bancari o altre entitat de crèdit de l’import a satisfer.    
 
 
Disposició Addicional primera 
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 següents disposicions legals: 
 

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus. 
 

Disposició addicional segona 
L’Alcalde es reserva el dret de modificar les condicions de la recollida en una situació 
excepcional. 
 
Disposició derogatòria 
Amb la promulgació de la present ordenança queda derogada qualsevol altra que 
contravingui les disposicions contingudes en la mateixa. 
 
Disposició final 
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i mantindrà la seva 
vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa. 
 
ANNEX I  
 
Residus admesos en una deixalleria 
 
Residus especials (tòxics i perillosos):  
 
a) Fluorescents i llums de vapor de mercuri.  
b) Bateries.  
c) Dissolvents.  
d) Pintures.  
e) Vernissos.  
f) Piles i acumuladors.  
g) Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses.  
h) Olis minerals usats. 
i) Pneumàtics 
 
Residus municipals assimilables (valoritzables): 
 
a) Paper i cartó.  
b) Vidre.  
c) Plàstics.  
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d) Ferralla i metalls.  
e) Fustes.  
f) Tèxtils.  
g) Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses.  
 
Altres residus valoritzables: 
 
a) Runes i restes de construcció d’obres menors 
b) Residus verds (de jardineria) 
c) Residus voluminosos (mobles i altres) 
 
Nota: El reglament del servei, aprovat per l’entitat local titular de la deixalleria, ha 
d’establir les condicions de lliurament dels residus i pot limitar la relació de residus 
admesos quan disposi d’un altre sistema adequat per fer-ne la recollida selectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX II 
 
Model del document de voluntarietat  
 
En/Na ....................................., amb D.N.I. ......................., 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 L’Arboç, decideix voluntàriament escollir la commutació de la sanció 
econòmica per la mesura substitutiva que consisteix en ...........................................  
 
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.  
 
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.  
 
L’Arboç, a ........................ de .................... de 200 ...  
Nom ..................  
Firma .......................  
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L’Arboç, (dia) de (mes) de (any).  
 
L’Alcalde, (nom de l’alcalde). 
 


