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JUGUEM NET AMB BARCELONA 

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimi
tat unes noves Ordenances de la Neteja. 

Són les normes que regulen els drets i els deures 
dels ciutadans: el dret de viure en una ciutat neta i el 
deure de no embrutar-la. 

Tots estem d 'acord que Barcelona no és una ciutat 
prou neta, i quan presumint d 'un habitatge pulcre, 
denunciem la brutícia d'algun carrer, acceptem que 
és necessari que canviem els nostres comporta
ments ciutadans perquè «és sempre millor embrutar 
menys que netejar méSJJ. 

Barcelona dedica a la neteja una part molt important 
del seu Pressupost, superior al de moltes ciutats 
europees que ens posem com a exemple. S'han 
augmentat els mitjans, s 'han creat nous serveis, 
però cal que diguem amb claredat que cap sistema 
de neteja, ni cap nova ordenació del servei no podrà 
corregir o suplir una actitud descurada de la pobla
ció respecte a la neteja de la ciutat. 

I si la neteja de la ciutat necessita de la col·laboració 
dels ciutadans, l'Ajuntament democràtic, des de la 
seva legitimada posició popular, té el deure d 'obrir 
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els ulls al ciutadà, al <<seu» carrer, als <<seus» parcs, a 
la <<sevaJJ ciutat. 

Això és el que es proposen les Ordenances de la 
Neteja. Ésser un instrument per tal de fer conèixer 
els nostres drets i els nostres deures, ésser una eina, 
si les complim i les fem complir, per millorar, amb la 
cof.laboració de tots, el nivell de netedat de la ciutat. 
No es demanen a ningú grans sacrificis ni grans 
renúncies, sinó el compliment d'unes normes míni
mes que exigeix la convivència i l'acceptació que la 
ciutat es construeix amb la cof.laboració de tots els 
ciutadans. 

Dels articles que componen les Ordenances, voldria 
destacar una sèrie de mesures que pretenen corre
gir els principals factors d'embrutament dels nostres 
carrers, com són entre d 'altres: 

- Evitar l'abandonament salvatge de papers, objec
tes, runes i altres residus fora dels seus circuits de 
recollida, usant les papereres, els contenidors i els 
serveis especials. 

- Lliurar les escombraries tenint en compte les nor
mes, horaris i sistemes establerts en cada cas. 

- Limitar les dificultats que a la neteja dels carrers 
creen els cotxes mal estacionats, aparcant el 
vostre a un pam de la vorera que permeti córrer 
l'aigua i passar l'escombra. 

- Corregir amb responsabilitat els efectes negatius 
que moltes vegades produeix la concurrència dels 
animals domèstics a la ciutat. 
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En la nova Ordenança hem volgut fugir de conside
raciones de caràcter general, tractant-hi els proble
mes concrets de la neteja, d 'acord amb les condi
cions i les característiques de la Barcelona dels anys 
80. No són únicament un instrument dels Serveis 
Municipals o de la Guàrdia Urbana, sinó que han de 
ser, per damunt de tot, un instrument de tots i cada 
un dels ciutadans. 

Si les coneixem, difonem el seu contingut i les 
complim, prestarem un valuós servei a la nostra 
ciutat i construirem entre tots una Barcelona més 
neta i agradable. 

Josep M. Serra i Martí 
Regidor Conseller de l'Àmbit 
d'Urbanisme, Obres i Serveis 
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PRESENTACIÓ 

La neteja de la ciutat ha experimentat una millora 
sensible en els darrers anys. Aquest fet ha estat 
reconegut de manera generalitzada i s'ha expressat 
en totes les enquestes realitzades. 

Cal remarcar l'actitud de coHaboració de la majo
ria dels ciutadans, que en algun cas ha estat exem
plar, però al mateix temps la presència d'actituds 
insolidàries d'algunes persones, que poden malme
tre els resultats obtinguts i fins i tot desencoratjar 
l'esforç de la majoria. 

En la revisió de les Ordenances hem introduït les 
modificacions necessàries per actualitzar el seu con
tingut, amb l'experiència de tres anys de forta evolu
ció dels sistemes de neteja i d'augment de la cons
ciència col ·lectiva sobre la necessitat de col·la
boració ciutadana per mantenir neta la ciutat. 

Josep M. Serra i Martí 

9 



ÍNDEX 



ÍNDEX 

Títol I. Disposicions generals . . . . . . . . 17 

Títol 11. De la neteja de la via pública 25 

Capítol I. De la neteja de la via pública 
com a conseqüència de l'ús 
comú general dels ciutadans . . 27 

Capítol li. De l'embrutament de la via pú
blica com a conseqüència d'o-
bres i activitats diverses . . . . . . 31 

Capítol 111. De la neteja i manteniment dels 
elements i parts exteriors dels 
immobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Capítol IV. De la neteja i manteniment de 
solars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

Capítol V. Quant a la neteja, la tinença d'a-
nimals a la via pública . . . . . . . 40 

Capítol VI. Quant a la neteja de la via públi-
ca, actuacions del ciutadà en 
cas de nevada . . . . . . . . . . . . . 42 

Capítol VIl. Horaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

Títol 111. De la neteja de la ciutat quant 
a l'ús comú especial i privatiu i les 
manifestacions públiques al carrer 45 

Capitoli. Condicions generals a l'àmbit 
d'aplicació . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

13 



Capítol 11. De la col-locació de cartells i 
pancartes a la via pública . . . . 50 

Capítol 111. De las pintades . . . . . . . . . . . . . 53 
Capítol IV. De la distribució d'«octavilles» 54 

Títol IV. De la recollida de deixalles 
urbanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Capítol I. Condicions generals i àmbit de 
prestació dels serveis . . . . . . . . 57 

Capítol 11. Del Servei de Recollida de Dei-
xalles Domiciliàries . . . . . . . . . . 60 

Capítol lli. De l'ús d'instal·lacions fixes per 
a deixalles . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Capítol IV. Dels Serveis de Recollida Secto-
rial de Residus . . . . . . . . . . . . . 69 

Capítol V. De l'aprofitament i de la recollida 
selectiva dels materials residuals 
continguts en les deixalles . . . . 71 

Capítol VI. Règim i horari de prestació dels 
Serveis de Recollida de deixa-
lles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Títol V. De la recollida, transport i 
abocament de terres i runes . . . . . . . . 75 

Capitoli. Condicions generals i àmbit d'a-
plicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

Capítol 11. De la utilització de contenidors 
per a obres . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

Capítol 111. Del lliurament i abocament de 
terres i runes . . . . . . . . . . . . . . . 84 

Capítol IV. Dels transports de terres. i runes 86 

14 

Capítol V. Quant a la neteja, de les llicèn-
cies d'obres . . . . . . . . . . . . . . . 88 

Capítol VI. Horari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

Títol VI. De la recollida i transport dels 
residus industrials i especials . . . . . . . 91 

Capitoli. Condicions generals i àmbit d'a-
plicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Capítol 11. De la prestació municipal del 
Servei de Recollida i Transport 
de Resiuds Industrials i Espe-
cials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

Capítol 111. De la recollida i transport de resi
dus industrials i especials que 
els particulars duguin a terme 98 

Capítol IV. Dels residus perillosos . . . . . . . 98 

Títol VIl. Del tractament i de l'elimina-
ció de residus sòlids . . . . . . . . . . . . . . . 101 

Capitoli. Condicions generals i àmbit d'a
plicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 03 

Capítol 11. De la responsabilitat dels pro
ductors de residus . . . . . . . . . . 1 08 

Capítol 111. De les llicències i autoritzacions 1 09 
Capítol IV. Dels dipòsits de residus dels 

particulars . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

Disposició addicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Disposició final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Disposició derogatòria . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

15 



Annex 1. 
Annex 2. 
Annex 3. 

16 

Definicions . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
Contaminants prioritaris . . . . . . 123 
Quadre de sancions per infrac-
cions a les Ordenances de ·la 
Neteja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

TÍTOL I 



TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1r 
Les presents Ordenances tenen per objecte la regu
lació, dins l'àmbit de les competències de l'Ajunta
ment de Barcelona i dins el seu terme municipal, de 
les següents situacions i activitats: 
1. La neteja de la via pública pel que ta a l'ús comú 

general dels ciutadans i la neteja dels solars de 
propietat municipal. Igualment la inspecció i la 
realització subsidiària de la neteja dels solars de 
propietat pública o privada. 

2. La prevenció de l'embrutament de la Ciutat pro
duït com a conseqüència de manifestacions pú
bliques al carrer, i la neteja dels béns de domini 
municipal pel que ta al seu ús comú especial i pri
vatiu. 

3. La recollida de les deixalles i residus sòlids pro
duns com a conseqüència del consum domèstic, 
així com la de tots els materials residuals que per 
llur naturalesa puguin assimilar-se als anteriors; i 
en general tota mena de deixalles i de desperdi
cis produïts dintre l'àmbit urbà, la recollida dels 
quals correspon .per la llei als Ajuntaments. 

4. L'acumulació, càrrega, transport i abocament 
de terres, runes, rebles i altres materials similars 
o assimilables, produïts com a conseqüència d'o
bres, construccions i enderrocs, en tot allò no 
recollit en els números 1 i 3 anteriors. 

5. La recollida i transport dels materials residuals i 
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dels productes destinats pels seus productors o 
posseïdors a l'abandonament que, no estant in
closos específicament en els apartats prece
dents, són d'acord amb la legislació vigent, de 
competència municipal. 

6. Dintre la seva competència, la gestió, control i 
inspecció dels sistemes i equipaments destinats 
al tractament, aprofitament, dipòsit i eliminació de 
la totalitat dels materials residuals objectes dels 
apartats 3, 4 i 5 anteriors. 

Article 2n 
Les presents Ordenances de la Neteja s'articularan, 
de conformitat amb I' Article 1 r, per mitjà dels títols 
següents: 

1. Títol I 
2. Títolll 
3. Títollll 

4. Títol IV 
5. Títol V 

6. 'Títol VI 

7. Títol VIl 

Article 3r 

Disposicions generals. 
De la Neteja de la Via Pública 
De la Neteja de la Ciutat quant a l'ús 
comú especial i privatiu i les manifesta
cions públiques al carrer. 
De la Recollida de les Deixalles Urbanes. 
De la Recollida, Transport i Abocament 
de terres i runes. 
De la recollida i Transport de residus 
Industrials i especials. 
Del TraCtament i de l'Eliminació de Resi
dus Sòlids. 

1. S'aplicaran per analogia les normes de les pre
sents Ordenances en supòsits que no hi són 
expressament regulats i que per la seva naturale
sa entrin dintre el seu àmbit d'aplicació. 

2. En els casos que es presentin dubtes en l'aplica
ció de les presents Ordenances, els serveis muni-

cipals, després d'escoltar els interessats, establi-
ran la interpretació corresponent. -

3. Els termes emprats en les presents Ordenances 
s'entendran en el sentit que determina el seu 
Annex núm. 1 de definicions. 

Article 4t 
1. Tots els habitants de Barcelona estan obligats, 

quant a la neteja de la Ciutat, a observar una 
conducta tendent a evitar i prevenir el seu embru
tament. 

2. Així mateix, estan obligats a denunciar a l'Autori
tat Municipal les infraccions que en matèria de 
neteja pública presencifn o aquelles que en tin
guin un coneixement cert. 

3. L'Ajuntament s'obliga a atendre les reclamacions, 
denúncies i suggeriments dels ciutadans, exer
cint les accions que en cada cas corresponguin. 

Article 5è 
1 . Tots els ciutadans estan obligats al compliment 

puntual de les presents Ordenances, i de les 
disposicions complementàries que en matèria de 
neteja en general, manteniment de l'ornat públic, 
o de l'estètica de la Ciutat, dicti en qualsevol 
moment l'Alcaldia en exercici de les seves facul-
tats. · 

2. L'Autoritat Municipal podrà exigir en tot moment 
el compliment immediat de les presents Ordenan
ces, obligant al causant d'un deteriorament a la 
reparació de l'afecció causada, sense perjudici 
de la imposició de la sanció que correspongui . 

3. L'Alcaldia, a proposta dels serveis municipals 
corresponents, sancionarà -d'acord amb el que 
s'estableix a l'Annex núm. 3: «Quadre de San
cions per infraccions a les Ordenances de la 
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Neteja>>- als qui amb la seva conducta contravin
guessin el que disposen les presents Ordenan
ces. 

4. La quantia de les sancions objecte de l'Annex 
núm. 3 s'entendrà automàticament adaptada eJl 
la mateixa proporció en què es modifiquin els 
límits de la potestat sancionadora de l'Ajunta
ment. 
Les sancions seran actualitzades pel Plenari 
anualment. 

Article 6è 
1. L'Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els 

treballs de neteja que segons les presents Orde
nances correspongui d'efectuar directament als 
ciutadans, imputant-los el cost dels serveis pres
tats d'acord amb les Ordenances Fiscals, i sense 
perjudici de les sancions que en cada cas corres
pongui , ni del que civilment fos exigible. 

2. Els serveis municipals podran, sempre que cal
gui, procedir a la neteja de la via pública afectada 
o dels seus elements estructurals; al manteni
ment, reparació i neteja dels elements i parts 
exteriors dels immobles, i a la càrrega, retirada, 
transport i eliminació dels materials residuals 
abandonats. 

3. L'Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis, 
en tots els supòsits previstos en les presents 
Ordenances, mitjançant els procediments tècnics 
i les formes de gestió que en cada moment tingui 
per convenient per als interessos de la Ciutat. 

Article 7è 
1. L'Ajuntament establirà el règim d'ajudes econò

miques, exempció d'arbitris municipals, o d'im
postos en el seu cas, a fi de fomentar, quant a la 
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neteja de la Ciutat, el comportament preventiu 
dels seus habitants. . 

2. L'Ajuntament afavorirà les accions que en matè
ria de neteja pública col -lectiva desenvolupi la 
iniciativa dels particulars, fomentant les actua
cions tendents a augmentar la millora de la quali
tat de vida a Barcelona. 
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TÍTOL 11 



TÍTOL Il. DE LA NETEJA DE 
LA VIA PÚBLICA 

Capítol I. De la neteja de la via pública com a 
conseqüència de l'ús comú general dels ciuta
dans. 

Article 8è 
1. Als efectes de la neteja es consideren com a via 

pública: les avingudes, passeigs, carrers, places, 
voreres, travesseres, camins, jardins i zones ver
des, zones terroses, ponts, túnels viaris, i demés 
béns d'ús públic municipal destinats directament 
a l'ús comú general dels ciutadans. 

2. Als efectes de la neteja, també les platges tindran 
la consideració de via pública. 

Article 9è 
1 . Queda prohibit llençar i abandonar a la via pública 

tota mena de productes en estat sòlid, líquid o 
gasós. Les deixalles sòlides de format menut 
com els papers, embolcalls i similars, s'hauran de 
dipositar en les papereres instal·lades a l'efecte. 

2. Els materials residuals voluminosos, o bé els 
menuts en gran quantitat, hauran d'ésser objecte 
de lliurament ordenat als serveis de recollida de 
deixalles. Si la seva quantitat, format o naturalesa 
impossibilitessin la prestació d'aquest servei, hau
nin d'ésser evacuats d'acord amb el que s'esta-
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bleix en el Títol VI sobre Recollida i Transport de 
Residus Industrials i Especials. 

3. Es prohibeix el llençament de cigars, puntes de 
cigarreta, o altres matèries enceses en les pape
reres. En tot cas s'hi hauran de dipositar, un cop 
apagades, o bé en els cendrers instal·lats a l'e
fecte. 

4. Es prohibeix igualment el llençament a terra de 
qualsevol mena de desperdici des dels vehicles, 
ja estiguin parats o en marxa. 

5. No es permet l'espolsament de robes i estores 
sobre la via pública, ni tampoc des de finestres, 
balcons o terrasses, fora de l'horari establert en el 
número 1 de J' Article 41 è de les presents Orde
nances. En tot cas aquesta operació es farà çle 
manera que no causi danys ni molèsties a perso
nes o coses. 

6. No es permet regar les plantes col·locades a 
I' exterior dels edificis si com a conseqüència 
d'aquesta operació es produeixen vessaments i 
escorrims sobre la via pública o sobre els seus 
elements. El reg s'haurà de fer d'acord amb 
l'horari establert en el número 1 de l'Article 41è 
de les presents Ordenances, i sempre amb la 
deguda precaució i cura per a no produir molès
ties ni als veïns ni als vianants. 

7. Es prohibeix escopir en el carrer i, excepte als 
infants, satisfer les necesitats fisiològiques a la via 
pública. Els infractors seran sancionats. 

Article 10è 
1. Correspon als particulars la neteja de les voreres, 

els passatges particulars, els patis interiors d'illa, 
els solars particulars, les galeries comercials i si
milars. 

2. L'Ajuntament exercirà el control i inspecció de 
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l'estat de netedat dels elements objecte del nú
mero 1 anterior, i podrà obligar coactivament a la 
persona responsable a netejar-los d'acord amb 
les instruccions que a l'efecte dictin els serveis 
municipals. 

3. Correspondrà a l'Administració Municipal la nete
ja de calçades, voravies, passeigs, parets i voltes 
de les vies de circ\,Jiació ràpida, passos soterranis 
i elevats, clots dels arbres, zones terroses, plat
ges, papereres, rètols d'identificació de les vies 
públiques, i restants elements del mobiliari urbà 
de responsabilitat municipal, sense perjudici de 
les modificacions del servei que en circumstàn
cies especials determini l'Alcaldia. 

Article 11è. 
1. Correspon efectuar la neteja de les voreres i en 

tot cas en seran responsables per omissió davant 
l'Administració Municipal: 
a) Als propietaris de l'edifici en el cas de voreres 

corresponents a llurs façanes, amb indepen
dència de quina sigui la destinació o funció de 
l'edificació. 

b) Als titulars del negoci, quan es tracti de co
merços o botigues situades en la planta baixa, 
i en proporció a la part de vorera situada al 
seu davant. 

e) Al titular administratiu quan es tracti de voreres 
corresponents a edificis públics. 

d) Als propietaris en el cas de voreres correspo
nents a solars sense edificar; als quals els 
serà aplicable, si s'escau, l'excepció prevista 
en l'Article 31è de les presents Ordenances. 

2. En les vies públiques on no hi ha encara voreres, 
l'obligació de netejar es referirà, d'acord amb la 
distribució de responsabilitats assenyalada en el 
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núm. 1 precedent, a la part de carrer més prope
ra als edificis, en una amplada mínima de tres 
metres. 

3. Els productes de l'escombrada i neteja de la via 
pública, efectuada pels particulars, en cap cas 
podran ser abandonats al carrer, sinó que hauran 
de recollir-se en recipients homologats, havent
los de lliurar al servei de recollida d'escombraries 
domiciliàries si pel seu pes i volum li fos possible 
de recollir-los amb els seus mitjans. Si no ho fos, 
es lliuraran d'acord amb l'establert en el Títol VI 
sobre Recollida de Residus Industrials i Especials. 

Article 12è 
Tractant-se de passatges particulars, patis interiors 
d'illa, solars particulars, zones verdes particulars, 
galeries comercials i similars, correspondrà la neteja 
a la propietat. En cas de copropietat dels elements 
assenyalats, la responsabilitat de netejar es farà 
correspondre solidàriament a tota la titularitat. 

Article 13è 
1 . A fi de possibilitar la neteja de la voravia, els 

vehicles hauran d'estacionar-se al carrer de tal 
manera que entre ells i la vorada hi resti una 
distància d'aproximadament 25 cm. 

2. En cas d'efectuar-se neteges especials, els Ser
veis Municipals procediran a la senyalització prè
via de la zona afectada, indicant els llocs de 
prohibició temporal de l'estacionament de vehi
cles i retirant, a càrrec de l'infractor, els que 
incomplint els senyals, impedeixin les operacions 
de neteja previstes. 

Article 14è 
1 . La neteja dels elements destinats al servei del 

30 

ciutadà situats a la via pública, però que no 
estiguin sota la responsabilitat municipal, corres
pondrà efectuar-la als titulars administratius dels 
respectius serveis. 

2. La neteja dels passos soterranis afectes a un 
servei públic serà efectuada per l'empresa que 
l'explota. 

Capítol 11. De l'embrutament de la via pública 
produ.•l com a conseqüència d'obres i activitats 
diverses. 

Article 15è 
1. Totes les activitats que puguin ocasionar l'embru

tament de la via pública qualsevol que sigui el lloc 
en què es desenvolupen i sense perjudici de les 
llicències o autoritzacions que en cada cas siguin 
procedents, exigeixen dels seus titulars l'obliga
ció d'adoptar les mesures adients per a evitar 
l'embrutament, així com la de netejar la part de la 
via pública i els seus elements estructurals que 
s'haguessin vist afectats, i a retirar els materials 
residuals resultants. 

2. L'Autoritat Municipal, en referència al número 1 
anterior podrà exigir, en tot moment, les accions 
de neteja corresponents, o efectuar-les subsidià
riament a càrrec dels infractors. 

Article 16è 
1. Per a prevenir l'embrutament, les persones que 

realitzin obres en la via pública, hauran de proce
dir a la protecció d'aquesta mitjançant la col·loca
ció d'elements adients els voltants dels ende
rrocs, terres i altres materials sobrants de les 
obres, de tal forma que s'impedeixi l'escampa-
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ment i vessament d'aquests materials fora de 
l'estricta zona afectada pels treballs. 

2. En especial les superfícies immediates als treballs 
de cales, canalitzacions i connexions realitzades 
a la via pública hauran de mantenir-se sempre 
netes i exemptes de tota mena de materials 
residuals. En tot cas, les terres extretes hauran de 
protegir-se segons es determina en el número 1 
anterior. 

3. Quan es tracti d'obres a la via pública o confron
tants, hauran d'instal·lar-se tanques i elements de 
protecció així com tubs per a la càrrega i descà
rrega de materials i productes d'enderroc, que 
hauran de reunir les condicions necessàries per a 
impedir l'embrutament de la via pública i els 
danys a les persones i coses. 

4. Els vehicles afectes als treballs de construcció 
donaran compliment a les prescripcions establer
tes en el Titol V sobre Transport i Abocament de 
Terres i Runes. 

Article 17è 
Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació 
de netejar la via pública, en tot l'àmbit material 
establert a l'Article 15è correspondrà al contractista 
de l'obra. 

Article 18è 
1. Es prohibeix l'abandonament o deposició de 

qualsevol material residual directament en la via 
pública o el vessament en qualsevol dels seus 
elements: clots dels arbres, voravies, embornals, 
exceptuant allò que es disposa en els números 4 
i 7 de l'Article 33è de les presents Ordenances. 
Els residus s'hauran de dipositar en tot cas a la 
via pública, mitjançant elements de contenció 
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homologats per l'Ajuntament, d'acord amb allò 
que disposa l'Article 68è i concordants quant a la 
instal·lació de contenidors a la via pública. 

2. La utilització de contenidors per a obres serà 
sempre preceptiva quan els materials d'extracció 
o arreplec excedeixin del volum d'1 metre cúbic, 
excepció feta d'obres d'urbanització en la via 
pública, o de realització de cales i canalitza
cions. 

3. Els contenidors per a obres hauran de retirar-se 
de la via pública en els supòsits que s'expressen 
en I' Article 1 03è de les presents Ordenances i en 
tot cas dins les 24 hores següents a l'acabament 
dels treballs. 

4. Sobrepassat el termini de 24 hores que s'assen
yala a l'apartat anterior, els materials abandonats 
a la via pública assoliran el caràcter de residuals i 
adquiriran, d'acord amb la llei 42/1975 de 19 de 
novembre sobre residus sòlids urbans, el caràc
ter 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 san
cions que corresponguin. 

Article 19è 
1. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrre

ga, sortida o entrada a obres, magatzems, etc., 
de qualsevol vehicle susceptible de produir em
brutament de la via pública, el personal responsa
ble de dites operacions, i subsidiàriament els 
titulars dels establiments i obres on s'hagin efec
tuat, i en últim terme el propietari o el conductor 
del vehicle, procediran a la neteja de la via 
pública i dels elements d'aquesta que s'hagues-
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sin embrutat, procedint igualment a retirar els 
materials vessats. 

2. Les persones esmentades en el paràgraf anterior, 
i pel mateix ordre, seran responsables de les 
infraccions a les disposicions d'aquestes Orde
nances i dels danys que poguessin produir-se. 

Article 20è 
1 . Queda prohibit el transport de formigó amb vehi

cle formigonar sense portar tancada la boca de 
descàrrega amb un dispositiu que impedeixi el 
vessament del formigó a la via pública. 

2. Es prohibeix netejar les formigoneres a la via pú
blica. 

3. Quant als números 1 i 2 precedents, en seran 
responsables els propietaris dels vehicles . i el 
conductor, estant ambdós obligats a la retirada 
de formigó vessat, a la neteja de tota la part de 
via pública afectada i a la reparació dels danys 
causats, sense perjudici de les sancions que cor
responguin. 

Article 21è 
El transport, càrrega i descàrrega de qualsevol mate
rial susceptible de produir embrutament de la via 
pública, amb independència del prescrit en els apar
tats precedents, haurà de subjectar-se a l'establert 
en les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i de 
Circulació, i les Ordenances Municipals de Circula
ció. 

Article 22è 
1 . Es prohibeix la tria i selecció dels materials resi

duals dipositats en els contenidors instal·lats a la 
via pública, per a la recollida d 'escombraries, 
runes, mobles, vidre i papers, en espera de la 
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seva recollida per part dels serveis correspo
nents, siguin prestats pel Municipi o per empresa
ris privats. 

2. En aquells casos en que la tria i selecció produei
xi embrutament de la via pública serà d'aplicació, 
a més, el previst en l'article 15è. 

Article 23è 
La neteja d'aparadors, botigues, parades de vend~, 
establiments comercials, etc., efectuada pels parti
culars es farà d'acord amb l'horari establert en el 
número 2 de l'Article 41è d'aquestes Ordenances, i 
sempre tenint cura de no embrutar la via pública. El 
titular de l'activitat en serà responsable. 

Article 24è 
1 . Quedan obligats a netejar els espais ocupats 

habitualmente per vehicles de tracció mecànica 
els responsables dels establiments i indústries 
que els utilitzin per al seu servei, en especial pel 
que fa referència als vessaments d'olis, greixos o 
productes semblants. 

2. Aquesta obligació afectarà també als espais re
servats per a l'estacionament de camions, camio
netes, autocars de lloguer i similars, essent res
ponsables de la neteja dels espais ocupats els 
seus propietaris o titulars. 

Article 25è 
1. Igualment es prohibeix realitzar a la via pública els 

actes que s'especifiquen a continuació: 
a) buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de 

materials residuals, tant a la calçada com a les 
voreres, clots, solars sense edificar, i a la 
xarxa del clavegueram. 
S'excecptuaran els casos que hi hagi auto-

35 



rització prèvia municipal, o quan per causa 
d'emergència, així ho ordeni l'Alcaldia. 

b) buidar qualsevol mena d'aigua bruta sobre les 
calçades, voreres, voravies, clots i solars sen
se edificar. 

e) l'abocament de qualsevol mena de producte 
industrial líquid, sòlid o solidificable, que per 
llur naturalesa sigui susceptible de produir 
?anys en els paviments o afectar a la integritat 
r seguretat de les persones i de les instal-la
cions municipals de sanejament -clavegueram 
i depuració-, tal com s'especifica en els arti
cles 53 i 54 de l'Ordenança de Control de la 
Pol-lució i Consum de les Aigües. 

d) l'abandonament d'animals morts. 
e) la neteja d'animals a la via pública. . 
f) rentar i reparar vehicles i màquines a la via pú

blica. 
g) la realització de qualsevol acte que causi l'em

brutament o sigui contrari a la neteja i decò
rum de la via pública. 

2. S'autoritza el buidat d'aigua bruta procedent de la 
neteja domèstica sobre els embornals de la xarxa 
del clavegueram. 

Article 26è 
1. Es prohibeix l'abandonament de mobles i estris 

particulars a la via pública. 
2. Serà potestat dels serveis municipals la retirada 

sense previ avís de tot objecte o material pres
sumptamen,t abandonat, quan dificulti el pas, la 
lliure circulació o pugui ésser causa d'afecció de 
la neteja, salubritat, higiene ambiental o decòrum 
de la via pública. 

3. Els materials assenyalats en els apartats 1 i 2 
precedents seran traslladats, per a llur dipòsit o 
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eliminació als llocs o equipaments previstos per 
l'Autoritat Municipal per a tal fi. 
En cas de dipòsit, podràn barrejar-se els materials 
retirats de la via pública que siguin fungibles. 

4. El dipòsit d'aquests materials es regirà en tot 
moment pel que ordena la legislació vigent, i en 
allò no previst, pel que disposi l'Alcaldia. 

5. Les despeses produïdes pel trasllat, dipòsit i 
custòdia d'aquests materials seran a càrrec dels 
seus propietaris o productors. 

Capítol 111. De la neteja i manteniment dels 
elements i parts exteriors dels immobles. 

Article 27è 
1. Els propietaris dels immobles, o subsidiàriament 

els titulars, estan obligats a manternir-los en les 
condicions adients de seguretat, neteja i ornat 
públic. 

2. Es prohibeix tenir a la vista del públic en les 
obertures de les cases i baranes exteriors de 
terrasses, roba estesa bruta o rentada i qualsevol 
altra mena d'objecte que sigui contrari al decò
rum de la via pública o al manteniment de l'estèti
ca urbana. 

Article 28è 
1. Els propietaris dels edificis, finques, habitatges i 

establiments tindran l'obligació de mantenir netes 
les façanes, els rètols de numeració dels carrers, 
les mitjaneres o descobertes, les entrades, les 
escales t:l'accés, i en general totes les parts dels 
immobles que siguin visibles des de la via pública. 

2. Per tot el que fa referència al número 1 prece
dent, els propietaris hauran de procedir als tre-
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balls de manteniment, neteja, arrebossament i 
estucat, quan per motius d'ornat públic sigui 
nec~~sari i així ho ordeni l'Autoritat Municipal, 
prev1 Informe dels seNeis municipals competents. 

3. Els propietaris estan també obligats a mantenir 
netes i en bon estat de conseNació les xeme
neies, dipòsits, patis i celoberts, conduccions 
d'aigua i de gas, desguassos, parallamps, ante
nes de televisió i qualsevol altra instal·lació com
plementària dels immobles. 

4. L'Ajuntament en les supòsits dels apartats prece
dents, previ tràmit d'audiència als interessats, els 
req~e~irà perquè en el termini que s'assenyali 
reahtz1n les obres o operacions necessàries. 

5. L'incompliment de l'ordenat determinarà de for
ma immedita l'aplicació de l'arbitri no fiscal co
rresponent, per manca de neteja i decòrum en els 
elements o parts exteriors de l'immoble. 

6. Quan les circumstàncies del cas ho aconsellin i 
per obtenir millores d'interès general, l'Ajunta
ment podrà efectuar les obres i operacions de 
conseNació i neteja a què es refereix el present 
article, imputant els costos als propietaris dels 
edificis si s'adeqüen al deure de conseNació que 
els correspon, i amb càrrec a fons municipals 
quan els superin. 

Capítol IV. De la neteja i manteniment de so
lars 

Article 29è 
1 . Els propietaris de solars i terrenys els hauran de 

mantenir lliures d'escombraries i residus, i en les 
degudes condicions d'higiene, salubritat, segure
tat i ornat públic. 
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2. La prescripció anterior inclou l'exigència de la 
desratització i la desinfecció dels solars. 

3. Es potestat de l'Ajuntament la inspecció i la 
realització subsidiària dels treballs de neteja a 
què es refereixen els números 1 i 2 anteriors, 
siguin els solars de propietat pública o privada. 

Article 30è 
1. Els seNeis municipals procediran a l'execució 

dels treballs a què fa referencia l'Article 29è 
anterior amb càrrec a l'obligat i d'acord amb el 
que disposen les Ordenances Fiscals i sense 
perjudici de les sancions corresponents. 

2. En el cas d'absència manifesta dels seus propie
taris, serà potestat de l'Ajuntament l'enderroc de 
la tanca dels solars de propietat privada quan per 
motiu d'interès públic es faci necessari tal ende
rrocament per accedir-hi. 

3. Els seNeis municipals imputaran als propietaris 
els costos de l'enderrocament a què fa referència 
el número 2 anterior, així com els de reconstruc
ció de la part de tanca afectada. 

Article 31è 
1. Tractant-se de finques afectades pel planejament 

urbanístic, i quan els seus propietaris les hagin 
cedit per a ús públic, l'Ajuntament, un cop escol, 
tats els interessats, podrà fer-se càrrec totalment 
o en part del manteniment de les condicions 
objecte dels Arts. 29è i 30è precedents, mentre 
no es porti a terme el tràmit expropiatori. 

2. En el supòsit contemplat a l'apartat 1 anterior, 
l'Alcaldia, en exercici de les seves facultats, resol
drà d'acord. amb l'interès ciutadà. 
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Capítol V. Quant a la neteja, la tinença d'ani
mals a la via pública 

Article 32è 
1. Dels danys o afeccions a persones i coses, i de 

qualsevol acció d'embrutament de la via pública 
produïda pels animals en són directament res
ponsables els seus propietaris. 

2. En absència del propietari, en serà responsable 
subsidiari la persona que en el moment de pro
duïr-se l'acció d'embrutament conduís l'animal. 

3. Davant d'una acció d'embrutament a la via públi
ca produïda per un animal els agents municipals 
en tot moment estan facultats per a: 
a) exigir del propietari o tenidor de l'animal la 

reparació immediata de l'afecció causada. 
b) retenir l'animal per lliurar-lo a les instítucions 

municipals corresponents. 

Article 33è 
1 . Com a mesura higiènica ineludible, les persones 

que condueixin gossos o altra classe d'animals 
per la via públi.ca, estan obligades a impedir que 
aquests facin llurs deposicions sobre les voreres, 
parterres, zones verdes, zones terrasses i res
tants elements de la via pública destinats al pas, 
estança o jocs dels ciutadans. S'exceptuen aque
lles situacions especials en què pugui existir una 
autorització expressa (cavalcades, exposicions, 
etc.). 

2. Per motiu de salubritat pública queda categòrica
ment prohibit que els animals realitzin llurs depo
sicions en les zones de la via pública o de jardins 
destinades al joc dels infants. 

3. Èn tot cas el conductor de l'animal resta obligat a 
recollir i retirar els excrements dipositats per 
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aquest, àdhuc netejant la part de la via pública 
que hagués resultat afectada. 

4. El conductor de l'animal està igualment obligat a 
portar els elements necessaris (bossa, recollidor, 
etc.) per retirar els excrements de la via pública o 
zona embrutada. 

5. Estant a la via pública, els animals hauran de fer 
llurs deposicions en els llocs habilitats o expres
sament autoritzats per l'Ajuntament per a aquest 
fi. 
De no haver-hi en les proximitats llocs habilitats 
per als gossos, s'autoritza que facin llurs deposi
cions als embornals de la xarxa de clavegueram. 

6. El conductor de l'animal, d'acord amb el que 
disposa l'apartat 3 precedent, podrà: 
a) lliurar les deposicions de manera higiènica

ment acceptable, mitjançant la bossa de reco
llida d'escombraries domiciliàries. 

b) dipositar els excrements dintre de bosses im
permeables perfectament tancades a les pa
pereres i altres elements de contenció indicats 
pels serveis municipals. 

e) dipositar els excrements sense cap mena 
d'envoltori, en els llocs habilitats per als gos- · 
sos, o en la xarxa del clavegueram a través de 
llurs embornals. 

Article 34è 
L'Ajuntament establirà a la via pública els equipa
ments especials per a les deposicions dels animals 
domèstics, assenyalarà els llocs habilitats, instaHarà 
elements de contenció per facilitar el lliurament d'ex
crements a què fa referència l'apartat 6,b) de l'Arti
cle 33è, i procedirà a coHocar els senyals preventius 
i informatius necessaris per al compliment del pre
cepte present. 
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Article 35è 
En tots els casos contemplats en els articles 33è i 
34è anteriors, els infractors seran sancionats, i en 
cas de reincidència manifesta, els seus animals 
podran ésser capturats i posats a disposició de les 
institucions municipals corresponents. 

Article 36è 
1. La celebració de festes tradicionals i restants 

actes públics on tingui lloc la desfilada de cavalle
ries exigirà la sol·licitud de llicència prèvia munici
pal, l'atorgament del qual comportarà el paga
ment de la taxa fiscal corresponent a la prestació 
del servei a conseqüència de dites celebracions. 

2. El personal afecte als serveis municipals procedi
rà a recollir els excrements que els animals ha
guessin produït, deixant la zona en les degudes 
condicions de netedat. 

Capítol VI. Quant a la neteja de la via pública, 
actuacions del ciutadà en cas de nevada. 

Article 37è 
En cas d'una nevada que assoleixi el caràcter 
d'emergència, la zona de la Ciutat afectada roman
drà en tal situació fins que es consideri establerta la 
normalitat, i així es declari expressament per l'Alcal
dia. 

Article 38è 
1. Davant d'una nevada, les persones que estableix 

l'Article 11 è, i subsidiàriament els responsables 
dels immobles, observaran les prevencions que 
s'estableixin en els números 2 i 3 següents. 

2. Els empleats de finques, o en el seu cas els veïns 
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dels immobles que no en disposin, i tothom que 
tingui al seu càrrec la neteja d'edificis públics i 
establiments de tota mena, estan obligats a nete
jar de neu i de glaç la part de vorera a llur façana, 
a l'objecte de deixar lliure l'espai suficient per al 
pas dels vianants. 

3. La neu i el glaç s'amuntegaran sobre la voravia, 
però no a la calçada, i de tal manera que: 
a) no es dipositi sobre els vehicles estacionats. 
b) no impideixi la circulació de l'aigua ni dels ve

hicles. 
e) quedi lliure l'accés a l'embornal més pròxim 

de la xarxa del clavegueram. 

Article 39è 
Mentre durin les operacions de neteja i recollida de 
la neu a la via pública, els propietaris i conductors de 
vehicles hauran de respectar estrictament les prohi
bicions d'estacionar en doble fila i sobre les voreres 
i, en general, atendre les instruccions que a l'efecte 
dicti l'Autoritat Municipal. 

Article 40è 
En tot cas la neu acumulada en els terrats, terrasses, 
balcons i restants parts que sobresurten dels edifi
cis, no serà llançada a la via pública, llevat de 
disposicions en sentit contrari dictades per l'Alcal
dia. 

Capítol VIl. Horaris. 

Article 41è 
1. L'horari autoritzat per a l'espolsament de roba i 

per al regatge de plantes, segons disposen els 
apartats 5 i 6 de I' Article 9è de les presents 
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Ordenances, serà de les 22 hores del vespre fins 
a les 7 hores del matí següent. 

2. L'horari autoritzat per a la neteja d'aparadors, 
botigues, parades de venda, etc., segons dispo
sa l'Article 23è de les presents Ordenances, serà 
de les 7 a les 11 hores del matí, i de les 19 a les 
22 hores del vespre. 

3. Els Consells de Districte podran'-autoritzar, en 
casos excepcionals, modificacions en els horaris 
estalerts en els núms. 1 i 2 del present Article. 
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TÍTOL 111. DE LA NETEJA DE LA CIUTAT 
QUANT A L'ÚS COMÚ ESPECIAL I PRIVA
TIU I LES MANIFESTACIONS PÚBLIQUES 
AL CARRER 

Capítol I. Condicions generals i àmbit d'apli
cació. 

Article 42è 
D'acord amb el que s'estableix en el número 2 de 
l'Article 1er, el present Títol prescriu normes per a 
mantenir la neteja de la Ciutat quant a: 
a) l'ús comú, especial i privatiu dels béns del domini 

públic municipal. 
b) la prevenció de l'embrutament de la Ciutat pro

duït com a conseqüència d'activitats públiques al 
carrer, i de determinades actuacions publicitàries. 

Article 43è 
1. L'embrutament de la via pública produït com a 

conseqüència del seu ús comú especial i privatiu 
serà responsabilitat dels seus titulars. 

2. Els titulars d'establiments -fixos o no- tals com 
bars, cafès, quioscos, llocs de venda i similars, 
estan obligats a mantenir en condicions adients 
de netedat tant les pròpies instaHacions com 
l'espai urbà sotmès a la seva influència. 

3. L'Ajuntament podrà exigir als titulars expressats 
en el número 2 anterior la col ·locació d'elements 
homologats per a la contenció de les deixalles 
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produïdes pel consum en els seus establiments, 
el manteniment i neteja dels quals els correspon
drà. 

4. L'Ajuntament, a proposta dels serveis municipals, 
establirà la norma tècnica municipal que hauran 
de complir els contenidors per a deixalles, pape
reres, cendrers i d'altres elements similars a ins
tal ·lar pels particulars a la via pública. 

Article 44è 
1. Els organitzadors d'un acte públic al carrer seran 

responsables de l'embrutament produ"1t a la Ciutat 
com a conseqüència de la celebració de tal 
acte. 

2. Als efectes de la neteja de la Ciutat, els organitza
dors estan obligats a informar a l'Ajuntament del 
lloc, recorregut i horari de l'acte públic a celebrar. 
L'Ajuntament els podrà exigir la constitució d'una 
fiança en metàl·lic o d'un aval bancari, per import 
dels serveis subsidiaris de neteja que previsible
ment els correspongui d'efectuar com a conse
qüència de l'embrutament produn per la celebra
ció de l'acte públic. 

3. En aquells supòsits en què l'Ajuntament no ha
gués exigit fiança i els organitzadors no efectuïn 
posteriorment la neteja del carrer, aquesta serà 
efectuada subsidiàriament pels serveis munici
pals, amb independència de la sanció correspo
nent. 

Article 45è 
Als efectes de la present Ordenança s'entendrà: 
1. per rètols, els anuncis fixos o mòbils realitzats 

mitjançant pintura, rajoles i altres materials desti
nats a conferir-los la condició de llarga durada. 

2. per cartells, els anuncis -impresos o pintats- so-
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bre paper o d'altre material d'escassa consistèn
cia; d'ésser de format redun, i essent objecte de 
distribució manual, els cartells tindran la conside
ració d'«octavilles». 

3. per pancartes, els anuncis publicitaris, de gran 
format, situats ocasionalment a la via pública per 
un període no superior als quinze dies coincidint 
amb la celebració d'un acte públic. 

4. per pintades, les inscripcions manuals realitzades 
a la via pública sobre els murs o parets de la 
Ciutat, sobre voreres i calçades, o sobre qualse
vol dels seus elements estructurals. 

5. per opuscles i fulls diversos, els fragments de 
papers o de materials anàlegs lliurats als ciuta
dans a la via pública -o que s'hi escampin amb 
motiu de qualsevol manifestació pública o pri
vada-. 

6. tindran la consideració de rètols els cartells que 
degut a les seves condicions de col ·locació o de 
protecció estiguin destinats a tenir una durada de 
més de quinze dies. 

Article 46è 
1. La col ·locació i enganxament de cartells i pancar

tes, la distribució d'«octavilles» i qualsevol altra 
activitat publicitària de les regulades en el present 
Títol està subjecta a autorització municipal prèvia 
de l'Alcaldia que als efectes de col ·locació de 
pancartes podrà delegar en els presidents dels 
Consells de Districte. 

2. Sense perjudici del que disposi amb caràcter 
general l'Ordenança de Publicitat i, en el seu cas, 
les instruccions, els Bans i altres normes que, a 
aquest efecte, dicti l'Alcaldia, les activitats publici
tàries objecte del número 1 anterior seran regula
des per les presents Ordenances. 
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Article 47è 
1. L'atorgament de l'autorització per a la col·locació 

-o distribució- de rètols i dels restants elements 
publicitaris definits en l'Article 45è anterior, porta
rà implícita l'obligació per al responsable de nete
jar els espais de la via pública que s'haguessin 
embrutat, i de retirar -dintre del termini autoritzat
tots els elements publicitaris i accessoris corres
ponents que s'haguessin utilitzat. 

2. Per a la col ·locació -o distribució a la via públi
ca dels elements publicitaris assenyalats en l'Arti
cle 45è, l'Ajuntament podrà exigir la constitució 
d'una fiança en metàl·lic o d 'un aval bancari, per 
la quantia corresponent als costos previsibles per 
netejar, o retirar de la via pública, els elements 
causants del seu embrutament. 
En tot cas, l'Ajuntament podrà procedir a la 
neteja subsidiària, carregant el cost a l'infractor. 

Capítol 11. De la col-locació de cartells i pancar
tes a la via pública. 

Article 48è 
1. Es prohibeix la col ·locació i l'enganxament de 

cartells i adhesius fora de les cartelleres a què fa 
referència l'Article 14è de l'Ordenança de Publici
tat, excepció feta dels casos expressament auto
ritzats per l'Autoritat Municipal. 

2. Es prohibeix tota mena d'activitat publicitària de 
les regulades en les presents Ordenances en els 
edificis qualificats com a històrico-artístics, en els 
inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric i 
Artístic de la Ciutat, i en totes les situacions 
assimilables que a l'efecte s'estableixen a l'Orde
nança de Publicitat. En seran excepció les pan-
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cartes i rètols que facin referència a les activitats 
que es desenvolupin a l'edifici, col ·locades per 
iniciativa de les persones responsables de les 
esmentades activitats. 

3. Igualment es prohibeix l'enganxament de cartells 
i adhesius en els contenidors d'escombraries i 
altre mobiliari urbà en general. 

Article 49è 
1. La col ·locació de cartells i adhesius en les colum

nes anunciadores municipals, haurà de complir 
les següents condicions: 
a) que els cartells continguin propaganda d'ac

tes o d 'activitats d'interès ciutadà. 
b) que la publicitat aliena a l'acte o l'activitat 

objecte del cartell, no ocupi més d'un quinze 
per cent de la seva superfície. 

2. No podrà iniciar-se la col ·locació de cartells en les 
columnes anunciadores abans d'haver-se obtin
gut la corresponent autorització municipal. Els 
infractors podran ésser sancionats. 

Article 50è 
1. La col ·locació de pancartes a la via pública sola

ment s'autoritzarà: 
a) en període d'eleccions polítiques .. 
b) en període de festes populars 1 tradicionals 

dels barris . 
e) en aquelles situacions en què expressament 

ho autoritzi l'Alcaldia 
2. L'Alcaldia regularà en cada cas les condicions en 

què podran utilitzar-se les columnes anunciado
res municipals i la tramitació necessària per a 
sol·licitar la corresponent autorització. 

3. Les pancartes únicament podran contenir la pro
paganda -de tipus polític o de tipus popular-
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objecte de la corresponent sol·licitud d'autoritza
ció, sense incloure cap altra mena de publicitat 
que ocupi més del quinze per cent de la seva su
perfície. 

4. La sol·licitud d'autorització per a la col·locació de 
pancartes haurà de contemplar: 
a) el contingut i mides de la pancarta 
b) els llocs on es pretén instal ·lar-les 
e) el temps que romandrà instaHada la pancarta 
d) el compromís del responsable de reparar els 

desperfectes causats a la via pública o als 
seus elements estructurals, i d'indemnitzar els 
danys i perjudicis que poguesin haver-se oca
sionat com a conseqüència de la col·locació 
de la pancarta. 

Article 51è 
1. Quant a les condicions que hauran de complir les 

pancartes seran les que assenyalen les Ordenan
ces de Publicitat, d'Utilització dels Béns d'Ús 
Públic.Municipal, de Circulació i quantes disposi
cions dicti l'Alcaldia al respecte. 

2. En qualsevol cas les pancartes subjectes als 
elements estructurals de la via pública hauran de 
complir les següents condicions: 
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a) Pancartes subjectes a fanals: la subjecció es 
farà únicament i exclusivament en un sol punt 
per fanal. Es prohibeix la col·locació de pan
cartes en els fanals de tipus artístic. 

b) Pancartes subjectes als arbres: el diàmetre 
mínim del tronc de l'arbre serà de 50 cm. 
Si la pancarta va subjectada a les branques, 
aquestes hauran de tenir un diàmetre mínim 
de 30 cm. 
En ambdós casos l'element de subjecció no 
podrà ser metàl·lic. 

e) La superfície de la pancarta haurà de tenir els 
forats suficients per poder aminorar l'efecte 
del vent i en qualsevol cas la superfície forada
da haurà de ser el vint-i-cinc per cent de la 
pancarta. 

d) En qualsevol cas l'altura mínima de col ·loca
ció mesurada en la part més baixa, serà de 
5 ~ quan la pancarta travessi la calçada i 
de 3 m en voreres, passeigs i altres zones de 
vianants. 

Article 52è 
1. Les pancartes hauran d'ésser retirades pel~ !nte

ressats tan aviat com hagi caducat el term1n1 pel 
qual van ser autoritzades. De no fer-ho, seran 
retirades pels serveis municipals, imputant als 
responsables els costos corresponents al servei 
prestat, sense perjudici de la imposició de la 
sanció corresponent. 

2. La col ·locació de pancartes a la via pública sense 
autorització, donarà lloc a la imposició de san
cions als responsables per part de l'Autoritat Mu
nicipal. 

Capítol 111. De les pintades 

Article 53è 
1 . Es prohibeix tota mena de pintades a la via 

pública, tant si són fetes sobre els seus elements 
estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, 
com sobre els murs i parets exteriors de la Ciu
tat. 

2. Seran excepcions en relació al que disposa el 
número 1 anterior: 
a) les pintures murals de caràcter artístic realitza-
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des sobre les tanques dels solars, per a les 
quals serà necessària la prèvia autorització del 
seu propietari. 

b) les situacions que al respecte s'autoritzin per 
l'Ordenança Municipal sobre Publicitat. 

Capítol IV. De la distribució d'«octavilles» 

Article 54è 
1. Es prohibeix l'escampament i el llençament de 

tota mena d'«octavilles» i materials similars. En 
seran excepcions les situacions que en sentit 
contrari autoritzi l'Alcaldia. 

2. Qui escampi «octavilles» o les distribueixi sense 
autorització serà sancionat. 

3. Els seNeis municipals procediran a netejar la part 
d'espai urbà que s'hagués vist afectada per la 
distribució o l'escampament d'«octavilles», impu
tant el cost corresponent dels seNeis prestats als 
responsables, sense perjudici de la imposició de 
les sancions que corresponguessin . 

TÍTOL IV 



TÍTOL IV. DE LA RECOLLIDA DE 
DEIXALLES URBANES 

Capítol I. Condicions generals i àmbit de pres
tació dels serveis 

Article 55è 
1. D'acord amb el que disposa el número 3 de 

l'Article 1r, el present Títol regularà les condicions 
en les quals l'Ajuntament prestarà, i l'usuari uti
litzarà, els serveis destinats a la recollida de les 
deixalles i residus urbans produ'1ls pels ciutadans. 

2. Tenen la categoria d'usuaris als efectes de pres
tació d'aquests serveis tots els veïns i habitants 
de Barcelona, els quals els utilitzaran d'acord 
amb les disposicions vigents. 

Article 56è 
Als efectes de les presents Ordenances tindran la 
categoria de deixalles urbanes els materials residuals 
següents: 
1. Les deixalles de l'alimentació i del consum do

mèstic produïdes pels ciutadans en els seus habi
tatges. 

2. Les cendres de la calefacció domèstica indivi
dual. 

3. Els residus procedents de l'escombrada de les 
voreres efectuada pels ciutadans. 
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4. Els residus produ"1ls com a conseqüència de 
petites obres domiciliàries, quan el lliurament 
diari als serveis de la recollida domiciliària no 
ultrapassi els 20 litres. 

5. La brossa de l'esporgada d'arbres i del manteni
ment de plantes, sempre que hom la lliuri trosse
jada. 

6. Els embolcalls, envasos, embalatges i altres 
residus sòlids produïts en locals comercials. 

7. Els materials residuals produïts per activitats de 
serveis, comercials i industrials, sempre que 
puguin assimilar-se a les deixalles domiciliàries. 

8. Els residus produns pel consum en bars, restau
rants i restants establiments que expenguin pro
ductes alimentaris cuinats o en els que es rea
litzin consum1c1ons de qualsevol classe. 
Igualment els produïts en supermercats, auto
serveis i establiments similars. 

9. Els residus de consum en general produïts en 
residències, hotels, hospitals, clíniques, col ·legis 
i altres establiments públics o oberts al públic. 

1 O. Els mobles, estris domèstics i trastos vells, àd
huc la roba, el calçat i qualsevol producte anà
leg. 

11 . Els animals domèstics morts d'un pes inferior 
als 80 kg, per als quals l'Ajuntament establirà el 
corresponent servei de recollida. 

12. Les deposicions dels animals domèstics que 
siguin lliurades de manera higiènicament accep
table d'acord amb el que al respecte estableix el 
número 7 de l'Article 33è de les presents Orde
nances. 

13. Els vehicles fora d 'ús o no aptes per a la 
circulació quan hi concorrin presumpcions d'a
bandonament d'acord amb l'establert en l'Arti
cle 82è de les presents Ordenances, o aquells 
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altres sobre els quals els seus propietaris n'ha
gin fet renúncia expressa a fav_or_ de. ~' Ajunta
ment, per a procedir a la seva ehm1nac1o. 

Article 57è . 
Queden exclosos dels serveis municipals d~ recoll!
da de deixalles urbanes els següents matenals resi
duals: , . 
1. Els rebuigs, cendres i escòries produ"1ls en fabn

ques, tallers, magatzems i intal·lacions de tracta
ment d'escombraries. 

2. Les cendres produïdes en les instal-lacions ,de 
calefacció central dels edificis, amb independen-
cia de quina sigui la seva destinació. . 

3. Els detritus d'hospitals, clíniques i centres assis
tencials. 

4. Els animals morts, d'un pes superior als 80 kg. 
5. Els desperdicis i fems produïts en els es~orxa

dors, laboratoris, casernes, parcs urbans 1 res
tants establiments similars públics o privats. 

6. Els productes procedents del decomis~~ment. 
7. Qualsevol material residual que en func1o del seu 

contingut o forma de presentació es pugui quali!i
car de perillós, d'acord amb el que estableiX 
l'Annex núm. 2 de les presents Ordenances. 

8. Qualsevol altra mena de material residual assimi
lable als assenyalats en els númer~s 1 a 7, an_te
riors i en tot cas els que en c1rcumstanc1es 
esp~cials determini l'Alcaldia. 

Article 58è 
1 . La recollida de deixalles i residus regulada per l~s 

Ordenances serà efectuada per l'Ajuntament mit
jançant la prestació de _dues cla~ses de Ser:v~!~: 
l'un obligatori , de recollida de deixalles domlcll!a
ries i d'altres serveis de caràcter optatiu per al CIU

tadà. 
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2. El servei de recollida de deixalles domiciliàries 
serà prestat per l'Ajuntament amb caràcter gene
ral en tot el terme municipal. 

Article 59è 
L'Ajuntament establirà anyalment la taxa correspo
nent a la prestació dels diferents serveis de recollida 
de deixalles i residus urbans. Els usuaris procediran 
al pa9ament de la taxa corresponent al servei pres
tat, d ac?rd amb el que al respecte assenyali l'Orde
nança F1scal de Sanejament i Neteja. 

Article 60è 
Seran sancionats els que lliurin als serveis de recolli
da, residus diferents als assenyalats per a cada 
c~ass~ . de serv~i. També seran sancionats els que 
d1pos1t1n les deixalles a fora dels contenidors o dins 
un element de contenció diferent a l'expressament 
assenyalat en cada cas pels serveis municipals. 

Article 61è 
~uant a l'establert en els Articles 56è, 57è, 62è i 63è 
d aquesta Ordenança, els Serveis de la Neteja inter
pretara~ els casos de dubte, i subsegüentment 
~eterm1naran l'acceptabilitat o no dels residus i quin 
t1pus de servei de recollida els correspon. 

Capítol 11. Del Servei de Recollida de Deixalles 
Domiciliàries. 

Article 62è 
D'acord amb el que estableix l'Article SBè el servei 
de recollida de deixalles atendrà la recollida de les 
següents matèries residuals: 
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1. Els assenyalats als números 1, 2, 3, 4 i 12 de 
l'Article 56è. 

2. Els assenyalats als números 5, 6, 7, 8 i 9 també 
de l'Article 56è, d'acord amb el que, quant a 
volum de lliurament diari, estableixi l'Ordenança 
Fiscal de Sanejament i Neteja. 

Article 63è 
En cap cas es permet el lliurament als serveis de la 
recollida domiciliària de les següents categories de 
residus, per als quals l'Ajuntament establirà els cor
responents serveis per al lliurament o la recollida 
sectorial. 
1. Els detritus d'hospitals, clíniques i centres assis

tencials. 
2. Els animals morts. 
3. Els mobles, estris domèstics, trastos vells i els 

materials residuals provinents de petites repara
cions en els domicilis. 

4. En general, qualsevol mena de residu dels asse
nyalats a l'Article 57è, els quals es regiran pel que 
al respecte es disposa en el Títol VI de les 
presents Ordenances. 

Article 64è 
1. La prestació del servei de recollida de deixalles 

domiciliàries comprendrà les següents opera
cions en aquells llocs de la Ciutat on el servei 
s'efectuï mitjançant la utilització de bosses homo
logades o cubells: 
a) trasllat de les deixalles des dels punts del seu 

lliurament, d'acord amb el que estableix l'arti
cle 72è fins als vehicles de recollida. 

b) buidat de les deixalles dins els elements de 
càrrega dels esmentats vehicles. 

e) retorn, si cal, dels elements de contenció, un 
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cop buidats, als punts originaris de recollida. 
d) retirada de les deixalles vessades a la via 

pú~lica com a conseqüència d'aquestes ope
racions. 

e) transport i descàrrega de les deixalles en els 
equipaments habilitats a l'efecte pels serveis 
municipals. 

2. En el cas d'utilitzar-se contenidors fixos al carrer 
les operacions seran les següents: ' 
a) tr~sllat dels contenidors i buidat d'aquests 

mitJançant elements mecanitzats d'elevació 
en els vehicles de recollida. 

b) col -locació dels contenidors buits en els seus 
corresponents emplaçaments senyalitzats. 

e) retirada de les bosses i deixalles vessades 
ocasionalment en les operacions de buidat. 

d) transport i descàrrega de les deixalles en els 
equipaments habilitats a l'efecte pels serveis 
municipals. 

Article 65è 
1 . En les zones de recollida amb bosses homologa

des o cubells es prohibeix l'abandonament de les 
deixalles. Els usuaris estan obligats a lliurar-les als 
serveis de recollida dintre de l'horari establert en 
l'Article 85è, i en els llocs que s'assenyalen a 
l'Article 72è de les presents Ordenances. 

2. Els infractors d'allò que disposa el número 1 
anterior, estan obligats a retirar les deixalles aban
donades, havent de deixar net l'espai urbà que 
s'hagués embrutat; tot això amb independència 
de les sancions que correspongui. 

Article 66è 
N~ es permet el trasvassament o manipulació de 
deixalles fora dels parcs de recollida, concentració o 
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tractament que els serveis municipals hagin destinat 
a tals fins. 

Article 67è 
Els usuaris del servei respectaran l'horari que s'as
senyala en l'Article 88è, en els llocs on en~ara 
s'efectuï la recollida mitjançant bosses o cubells 1 en 
tots els casos realitzaran els lliuraments de les seves 
deixalles segons disposen les presents Ordenances, 
estant obligats així a seguir puntualment quantes 
disposicions dicti l'Alcaldia en matèria de recollida 
domiciliària. 

Article 68è 
1 . Quant a la prestació del servei de recollida domi

ciliària, els usuaris estan obligats a utilitzar els 
elements de contenció per a deixalles que en 
cada cas determinin els serveis municipals. 

2. Els elements de contenció a què fa referència el 
número anterior, hauran de complir les Normes 
Tècniques que estableixi l'Alcaldia. Als efectes de 
normalització i homologació, dites normes seran 
fetes públiques pels serveis municipals. 

Article 69è 
1 . Els usuaris estan obligats a lliurar les deixalles al 

servei de recollida domiciliària en condicions tals 
que no es produeixin vessaments de residus 
mentre dura aquesta operació. Si com a conse
qüència d'una deficient presentació de les es
combraries, se'n produeixen, l'usuari causant en 
serà responsable de l'embrutament ocasionat a 
la via pública. 

2. Les deixalles s'hauran de lliurar mitjançant els 
corresponents elements de contenció homolo
gats. En cap cas s'autoritza el lliurament de les 
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deixalles i escombraries en paquets, capses, 
bosses no homologades i similars. 

3. Es prohibeix el lliurament de deixalles domicilià
ries que continguin residus en forma líquida o 
susceptible de liquar-se. 

4. Per al seu lliurament als serveis de recollida 
domiciliària, o en el seu cas per disposar-los en 
els contenidors fixos, tots els elements contenint 
deixalles hauran d'anar perfectament lligats o 
tapats de manera que no es produeixin vessa
ments de materials residuals. 

5. Els serveis municipals podran rebutjar l'aplega
ment de deixalles que no hagin estat convenient
ment presentades d'acord amb les especifica
cions dels números 2, 3 i 4 anteriors, o que no 
hagin estat lliurades per mitjà dels elements de 
contenció homologats a què fa referència l'Article 

. 68è precedent. 

Article 70è 
1. El tipus d'element de contenció i el número 

d'unitats a emprar en un bloc d'habitacles, local 
comercial, indústria o establiment, serà fixat pels 
serveis municipals. 

2. D'ésser retornables, els elements de contenció 
col·lectius no fixos hauran de portar clarament 
indicats en el seu exterior el nom del carrer i el 
número corresponent, als efectes d'identificació 
del bloc d'habitacles, local, indústria o establi
ment. 

Article 71è 
1 . Els usuaris del servei de recollida de deixalles 

domiciliàries estan obligats a mantenir llurs ele
ments de contenció retornables en perfectes 
condicions de netedat i d'ús. 
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2. Els elements contenidors d'escombraries seran 
tractats i manipulats tant pels usuaris com pel 
personal de recollida amb cura de no fer-los 
malbé. 

3. Tractant-se d'elements contenidors no fixos de 
propietat municipal, els serveis procediran a la 
seva renovació, podent imputar el càrrec corres
ponent a l'usuari quan hagin quedat inutilitzats 
per al servei. 
Tractant-se d'elements contenidors de propietat 
privada, els serveis municipals podran exigir la 
renovació d'aquests quan estiguin fora d'ús a 
judici dels serveis d'inspecció corresponents. 

4. En els supòsits contemplats en els números 1 i 3 
anteriors, els serveis municipals poden procedir a 
la neteja dels elements contenidors bruts, i també 
a imposar la seva renovació, àdhuc retirant el 
contenidor inservible i substituint-lo per un de 
nou. Tant en el cas de neteja com de substitució 
es podrà imputar el cost del servei al responsa
ble, d'acord amb el que s'assenyali a les Orde
nances Fiscals, i sense perjudici d'imposar la 
sanció corresponent. 

Article 72è 
1. A fi que les deixalles siguin retirades pels vehicles 

del servei de recollida domiciliària, els usuaris les 
dipositaran per mitjà dels elements de contenció 
corresponents, a la voravia del carrer, o dins dels 
contenidors fixos, en les condicions estipulades a 
l'Article següent. 

2. L'Ajuntament podrà establir amb caràcter perma
nent o transitori, punts de lliurament i acumulació 
de residus diferents als assenyalats en el número 
1 anterior. Aquests espais d'acumulació de deixa
lles seran adientment assenyalats pels serveis 
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municipals. L'usuari estarà obligat a complir totes 
les instruccions que es dictin al respecte per part 
de l'Autoritat Municipal. 

3. De conformitat amb el que assenyala el número 2 
anterior, l'Ajuntament podrà establir també guals i 
reserves especials de l'espai urbà per a la càrre
ga, descàrrega i restants operacions necessàries 
a la col·locació de contenidors per a deixalles. 

Article 73è 
1. En les zones de la Ciutat on l'Ajuntament hagi 

establert la recollida d'escombraries mitjançant 
l'ús de contenidors fixos al carrer, queda prohibit 
estacionar vehicles a la zona senyalitzada per a 
l'ubicació del contenidor d'escombraries, al seu 
davant de tal manera que n'impedeixin o en 
destorbin les operacions corresponents a la cà
rrega, descàrrega i trasllat. L'Alcaldia a proposta 
dels serveis municipals sancionarà a qui amb la 
seva conducta causi destorbs a la prestació del 
servei de recollida o a la descàrrega dels conteni
dors, sense perjudici de la retirada immediata 
dels vehicles pels serveis municipals, amb el seu 
cost a càrrec de l'infractor. 

2. En el cas de recollida mitjançant l'ús dels conteni
dors a què fa referència el número 1 anterior, els 
usuaris estan obligats a dispositar-ne llurs deixa
lles dintre, segons les normes establertes, prohi
bint-se l'abocament de les escombraries sense 
bossa i l'abandonament dels residus al voltant de 
les zones habilitades per a la col·locació d'a
quests elements de contenció. 

Article 74è 
1. De conformitat amb el que estableix l'apartat e) 

de l'Article 64è de la present Ordenança, el 
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personal del servei de recollida retornarà als 
punts originals de lliurament els contenidors, cu
bells, bujols i restants elements de contenció per 
a deixalles un cop hagin estat buidats. 

2. Els usuaris retiraran puntualment de la via pública 
els contenidors no fixos, cubells, bujols i restants 
elements de contenció buits, d'acord amb l'horari 
de prestació del servei que s'estableix a l'article 
88è de la present Ordenança. 

Capítol 111. De l'ús d'instal·lacions fixes per a 
deixalles. 

Article 75è 
1. Es prohibeix l'evacuació de residus sòlids per la 

xarxa del sanejament. 
2. Del prescrit al número 1 anterior únicament se 

n'exceptuaran les deposicions dels animals do
mèstics en tot allò que s'assenyala a l'apartat e) 
del número 7 de l'Article 33è de les presents Or
denances. 

Article 76è 
1. La instal·lació de cremadors domèstics per a 

deixalles exigirà l'autorització prèvia, atorgada 
pels serveis municipals corresponents. 

2. No s'autoritza el lliurament als serveis de recollida 
domiciliària de deixalles prèviament tractades mit
jançant instal·lacions destinades a augmentar la 
seva densitat, si els interessats no han obtingut 
abans autorització prèvia atorgada pels serveis 
municipals. 

Article 77è 
1 . Tots els edificis per a habitatges, locals industrials 
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i comercials i restants establinnents a què fan 
referència els números 6, 7, 8 i ~ de l'Article 56è, 
que siguin de nova edificació, hauran de disposar 
d'un espai tancat i de dimensio1ns suficients, per 
a l'acumulació i emmagatzemament de les deixa
lles diàriament produïdes.: 

2. En les edificacions construïdes <amb anterioritat a 
la promulgació de les preser11ts Ordenances, 
s'haurà d'habilitar l'espai per a deixalles a què fa 
referència el número 1 anterior, si les condicions 
de prestació del servei de recolllida així ho fessin 
exigible. 

3. L'acumulació de les deixalles elíl l'espai a què es 
refereix el número 1 anterior es farà mitjançant 
l'ús d'elements de contenció estancs i perfecta
ment tancats. 

4. L'espai per a deixalles i els elements de conten
ció destinats a l'acumulació d'aquestes s'hauran 
de mantenir en perfectes condicions d'higiene i 
netedat. 

5. Les característiques constructives i les condi
cions que hauran de complir els espais i els 
conductes per a deixalles a que fa referència el 
present Article 78è següent, seran fixades per 
una Norma Tècnica Municipal que establirà l'Al
caldia i serà feta pública pels serveis municipals. 

Article 78è 
1. Els conductes d'ús col·lectiu per a evacuació 

d'escombraries, instal·lats o a instal·lar, en els 
edificis d'habitacles, hauran de complir la Norma 
Tècnica Municipal corresponent, així com les res
tants disposicions vigents de l'edificació. 

2. Es prohibeix llençar pels conductes col·lectius 
d'evacuació de deixalles, materials residuals sen
se protegir, així com el vessament de residus en 
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forma líquida. En tot cas el lliurament de les 
deixalles es farà amb cura del manteniment físic i 
higiènic d'aquestes conduccions. 

Capítol IV. Dels Serveis de Recollida Sectorial 
de Residus. 

Article 79è 
L'Ajuntament podrà establir els serveis de recollida 
sectorial de residus urbans que tingui per conve
nients, tals com: 
a) La recollida de mobles, estris domèstics, trastos 

vells i elements residuals rebutjats pels ciutadans 
en activitat de reparació o substitució del seu 
equipament domèstic amb exclusió de qualsevol 
tipus de residus de naturalesa industrial o comer
cial. 

b) La recollida dels animals domèstics morts. 
e) La recollida de vehicles fora d'ús. 

Article 80è 
La recollida de detritus clínics i hospitalaris a què fa 
referència el número 1 de l'Article 63è serà objecte 
del corresponent servei especial, que serà prestat a 
l'empara del que disposa el Títol VI de les presents 
Ordenances. 

Article 81è 
1. Els contenidors fixos al carrer queden exclusiva

ment reservats a la prestació del corresponent 
servei de recollida sectorial de residus. Es prohi
beix dipositar en els esmentats contenidors mate
rials residuals diferents als expressament consig
nats en cada cas, especialment residus 
industrials i comercials als contenidors de mo-
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bles, estris domèstics i trastos vells, els quals 
estaran destinats exclussivament a l'abocament 
dels residus esmentats de procedència domèsti
ca. Els contraventors seran sancionats. 

2. Es prohibeix el triatge dels objectes i residus 
dipositats en els contenidors especials per a 
trastos. Als contraventors se'ls podrà aplicar la 
sanció corresponent. 

3. Dintre del Programa anyal de recollida de residus 
a què fa referència el número 2 de l'Article 87è, 
els seNeis municipals informaran els ciutadans 
de les condicions i modalitats de prestació dels 
seNeis de recollida sectorial de residus. 

Article 82è 
1. D'acord amb el que estableix la llei 42/1975 de 

19 de novembre, els vehicles abandonats tenen 
categoria de residus sòlids urbans, essent com-· 
petència de l'Ajuntament la recollida i eliminació 
dels generats dintre el terme municipal de Barce
lona. 

2. L'assumpció del caràcter residual comportarà 
que l'Ajuntament pugui adquirir la propietat sobre 
els vehicles objecte d'abandonament, en els ca
sos següents: 
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a) Quan el vehicle per la seva aparença faci 
presumir, a judici dels seNeis municipals com
petents, una situació d'abandonament, i es 
compleixin els terminis i disposicions legals 
establertes. 

b) Quan el propietari del vehicle fora d'ús el 
declari residual, la qual cosa comportarà la 
renúncia de la seva propietat a favor de l'Ajun
tament. 

Capítol V. De l'Aprofitament i de la Recollida 
Selectiva dels materials residuals continguts 
en les deixalles. 

Article 83è 
1 . Un cop dipositades les escombraries i deixalles al 

carrer en els elements de contenció autoritzats, 
en espera d'ésser recollides pels seNeis munici
pals, adquiriran, d'acord amb el que disposa la 
Llei 42/1975 de 19 de novembre sobre residus 
sòlids urbans, el caràcter de propietat municipal. 

2. Als efectes de la recollida selectiva, la propietat 
municipal sobre les deixalles i residus sòlids ur~ 
bans, a què fa referència el número 1 anterior, es 
fa plena en el moment en què els materials 
residuals són lliurats a la via pública. 

3. Ningú no es pot dedicar a la recollida o aprofita
ment de les deixalles, escombraries i residus 
sòlids urbans, sense autorització prèvia munici
pal. Es prohibeix triar, classificar, i separar qualse
vol mena de material residual dipositat a la via 
pública en espera d'ésser recollit pels seNeis 
municipals, excepte que hom disposi de llicència 
expressa atorgada per l'Ajuntament. 

Article 84è 
Als efectes de la present Ordenança es considerarà 
selectiva la recollida, o el lliurament per separat, d'un 
o més materials residuals de les escombraries, duta 
a terme pels seNeis municipals directament o per 
tercers -privats o públics- que prèviament hagin estat 
autoritzats expressament per l'Ajuntament. 

Article 85è 
L'Ajuntament mitjançant els seNeis municipals po
drà dur a terme quantes experiències i activitats en 
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matèria de recollida selectiva tingui per convenients, 
introduint a l'efecte les modificacions necessàries en 
l'organització del servei de recollida de deixalles, 
d'acord amb el que s'estableix en el número 3 de 
l'Article 87è, un cop escoltats els Consells de Distric
te interessats. 

Article 86è 
1. L'Ajuntament afavorirà i fomentarà les iniciatives 

privades o públiques per valoritzar els residus 
que, a judici dels serveis municipals tinguin possi
bilitats d'assolir resultats positius per a la Ciutat. 
En cap cas tindran la consideració de recollida 
selectiva les iniciatives que tinguin per objectiu el 
lucre privat. 

2. L'Ajuntament, en exercici de les seves potestats, 
i un cop escoltats els interessats, podrà establir el 
règim especial de beneficis fiscals, ajudes econò
miques, etc., destinats a possibilitar les campan
yes de recollida selectiva de les deixalles. 

Capítol VI. Règim i horari de prestació dels 
Serveis de Recollida de Deixalles 

Article 87è 
1. L'Ajuntament establirà la recollida de deixalles 

domiciliàries, en totes les seves modalitats, amb 
la freqüència que tingui per més adient per als 
interessos de la Ciutat. 

2. Els serveis municipals anyalment faran pública la 
programació d'horaris i de mitjans prevista per a 
la prestació dels serveis de recollida, amb indica
ció per a tots i cada un dels Districtes de la 
Ciutat, del calendari corresponent, d'acord amb 
les necessitats del servei. 
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3. L'Ajuntament podrà introduir en tot moment les 
modificacions al programa de serveis de recolli
da, que per motiu d'interès públic, tingui per con
venients. 

4. Els serveis municipals faran pública amb la sufi
cient antelació qualsevol canvi en l'horari, la for
ma o la freqüència de prestació del servei, excep
ció feta de les disposicions dictades per l'Alcaldia 
en situació d'emergència. 

Article 88è 
1 . Quan la prestació del servei de recollida sigui 

nocturna, i excepció feta del que es desprengui 
de l'aplicació d'allò que s'assenyala en el número 
2 de l'Article 87è, es prohibeix el lliurament de les 
deixalles al carrer abans de les 21 hores. 

2. S'autoritza la permanència al carrer dels conteni
dors i bujols normalitzats per a deixalles un cop 
buits, fins a les 8,30 hores. Els responsables, 
d'acord amb el que s'assenyala en l'Article 74è 
de la present Ordenança, estan obligats a retirar
los de la via pública. 

3. Quan es tracti de deixalles produïdes en locals 
comercials i establiments públics o privats, en tot 
allò a què fan referència els números 6, 7, 8 i 9 de 
l'Article 56è, s'autoritzarà -un cop escoltat el 
Consell de Districte corresponent - el lliurament 
anticipat dels residus a partir de les 19 hores, 
sempre i quan a l'efecte s'utilitzi el tipus de bossa 
homologada d'acord amb la corresponent Norma 
Tècnica Municipal. 

4. En les zones de la Ciutat on l'Ajuntament hagi 
establert la recollida hermètica mecanitzada mit
jançant l'ús de contenidors o bujols normalitzats, 
s'autoritzarà el lliurament anticipat dels residus a 
partir de les 20 hores. 
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5. En les zones de la Ciutat on l'Ajuntament hagi 
establert la recollida mitjançant l'ús de conteni
dors fixos al carrer, s'autoritzarà el lliurament de 
deixalles durant tot el dia, i els usuaris hauran de 
tenir especial cura en el compliment de tot allò 
que al respecte prescriu l'Article 73è de la pre
sent Ordenança. 

6. Els serveis municipals, d'acord amb els Consells 
de Districte podran, en circumstàncies especials, 
i als efectes dels números 1, 2 i 3 precedents, 
establir les modificacions d'horari que tinguin per 
convenient. 

TÍTOL V 



TÍTOL V. DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT 
I ABOCAMENT DE TERRES I RUNES 

Capítol I. Condicions generals i àmbit 
d'aplicació 

Article 89è 
1. D'acord amb el que disposa el número 3 de 

I' Article 1 r, el present Títol regularà, en tot el que 
no està establert als Títols 11 i IV de les presents 
Ordenances, les següents operacions: 
a) El lliurament, càrrega, transport, acumulació i 

abocament dels materials residuals sòlids qua
lificats com a terres i runes. 

b) La instal·lació a la via pública de contenidors 
per a obres, destinats a la recolida i transport 
de terres i runes. 

2. Les disposicions d 'aquest Títol V no regiran per a 
les terres, i d 'altres materials assimilables, quan 
siguin destinades a la venda o al subministrament 
per a treballs d'obra nova. Sí que seran d'aplica
ció totes les prescripcions que estableixen les 
presents Ordenances quant a la prevenció i cor
recció de l'embrutament de la via pública produ'1t 
com a conseqüència de la seva càrrega, descàr
rega i transport. 

Article 90è 
Als efectes de la present Ordenança tindran la 
qualificació de terres i runes els següents materials 
residuals. 
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a) Les terres, pedres i materials similars, provinents 
d'excavacions. 

b) Els residus resultants de treballs de construcció, 
demolició, enderroc i, en general, tots els so
brants d'obres majors i menors. 

e) Qualsevol material residual assimilable als ante
riors i els que en circumstàncies especials deter
mini l'Alcaldia. 

Article 91è 
La intervenció municipal en matèria de terres i runes 
tindrà per objecte evitar que com a conseqüència de 
les activitats expressades es produeixi: 
a) el seu abocament incontrolat o realitzat de forma 

inadequada 
b) l'abocament en llocs no autoritzats 
e) l'ocupació indeguda de terrenys o béns de domi

ni públic 
d) el deteriorament dels paviments i restants ele

ments estructurals de la Ciutat 
e) l'embrutament de la via pública i de les altres 

superfícies de la Ciutat i del Terme Municipal. 

Article 92è 
L'Ajuntament fomentarà que l'abocament de terres i 
runes es faci en els llocs que convinguin a l'interès 
públic i de manera tal que es possibiliti la recupera
ció d'espais denudats. 

Capítol li. De la utilització de contenidors per a 
obres 

Article 93è 
Als efectes de la present Ordenança es designa 
amb el nom de contenidors per a obres els reci-
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pients normalitzats especialment dissenyats per a 
ésser carregats i descarregats sobre vehicles de 
transport especial, i destinats a la recollida dels 
materials residuals que s'especifiquen en l'Article 
90è. 

Article 94è 
1. La col ·locació de contenidors per a obres està 

subjecta a llicència municipal, la qual serà atorga
da pels serveis municipals corresponents. 

2. Els contenidors per a obres en l'interior acotat de 
les zones d'obres no necessitaran llicència, però 
en tot el restant s'hauran d'ajustar a les disposi
cions de les presents Ordenances. 

3. Les Ordenances Fiscals regularan el pagament 
de la taxa corresponent a la col ·locació dels 
contenidors per a obres a la via pública. 

Article 95è 
Els contenidors per a obres solament podran ser 
utilitzats pels titulars de la llicència a què fa referèn
cia l'Article 94è anterior. 
Ningú que no hagi estat autoritzat pel titular de la 
llicència pot efectuar cap mena d'abocament en el 
contenidor. Els infractors seran sancionats. 

Article 96è 
1. Als efectes dels Articles 100è i 101è de la present 

Ordenança, els contenidors per a obres podran 
ser de dos tipus: normals i especials. 

2. Les condicions que hauran de complir els conte
nidors per a obres seran fixades per la Norma 
Tècnica Municipal que establirà l'Alcaldia i que els 
serveis municipals faran públiques. 
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Article 97è 
1 . Els contenidors per a obres estan obligats en tot 

moment a presentar en el seu exterior, de manera 
perfectament visible, el següent: 
a) el nom o raó social i el telèfon del propietari o 

de l'empresa responsable 
b) el número i registre de l'industrial transportista 

i el número d'identificació del contenidor a que 
fa referència l'Article 11è, ambdós números 
facilitats pels serveis municipals 

e) l'indicatiu municipal corresponent al pagament 
de la taxa a que fa referència el número 3 de 
l'Article 94è. 
L'omissió de qualsevol dels requisits anteriors 
serà motiu suficient perquè el contenidor sigui 
retirat pels serveis municipals, amb el cost 
resultant de transport, buidat i dipòsit a càrrec 
de l'infractor. 

2. Els contenidors per a obres hauran d'estar pintats 
amb colors que destaquin la seva visibilitat. 

Article 98è 
1. Un cop plens els contenidors per a obres s'hau

ran de tapar immediatament amb mitjans adients, 
de manera que no es produeixin vessaments de 
materials a l'exterior. 

2. Igualment és obligatori tapar els contenidors un 
cop acabat l'horari de treballs , d'acord amb el 
que s'indica a l'Article 114è. 

Article 99è 
1. Les operacions d'instal ·lació i retirada dels conte

nidors per a obres s'hauràn de realitzar de mane
ra que no causin molèsties als ciutadans. 

2. Els contenidors d'obres s'hauran d'utilitzar o ma
nipular de manera que el seu contingut no caigui 
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a la via pública o no pugui ser-aixecat o escampat 
pel vent. 
En cap cas el contingut de materials residuals no 
excedirà del nivell més baix del seu límit superior. 
L'incompliment d'aquest requisit ocasionarà, a 
més de la sanció corresponent, la retirada del 
contenidor afectat, amb el cost resultant de trans
port, buidat i dipòsit a càrrec de l'infractor. 

3. En retirar el contenidor, el titular de la llicència 
d'obres haurà de deixar en perfectes condicions 
de netedat la superfície de la via pública ocu
pada. 

4. El titular de la llicència d'obres serà responsable 
dels danys causats al paviment de la via pública, i 
haurà de comunicar-los immediatament als ser
veis municipals corresponents, cas que s'ha
guessin produït. 

Article 1 OOè 
Als carrers normals amb calçada i voreres pavimen
tades només es permetrà la col ·locació i la utilització 
de contenidors normals. Els contenidors especials 
s'autoritzaran només en casos excepcionals degu
dament justificats, amb llicències especials sempre 
que es dipositin en àmplies zones lliures i sobre sòls 
sense pavimentar. També podran utilitzar-se els con
tenidors especials en treballs vials que se situïn 
dintre de la zona tancada d'obres i sempre que la 
seva col ·locació no suposi un increment de la super
fície de la zona. 

Article 101 è 
1. Els contenidors se situaran, si això fos possible, a 

l'interior de la zona tancada d'obres; i en altre cas 
a les voreres de les vies públiques quan aquestes 
tinguin tres o més metres d'amplada. En els altres 
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casos hom haurà de sol·licitar l'aprovació de la 
situació proposada. 

2. En la seva col ·locació hauran de ser observades, 
en tot cas, les prescripcions que seguidament es 
concretaran, l'incompliment de les quals serà 
motiu suficient perquè el contenidor sigui retirat 
pels serveis municipals, amb el cost resultant de 
transport, buidat i dipòsit a càrrec de l'infractor. 
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a) Es situaran preferentment davant l'obra a la 
qual serveixin, o tan a prop seu com fos possi
ble. 

b) S'hauran de situar de manera que no impedei
xin la visibilitat dels vehicles, especialment en 
els encreuaments, respectant les distàncies 
establertes pel Codi de Circulació a efectes 
d'estacionament. 

e) No podran situar-se als passos de vianants ni 
tampoc al davant, ni als guals, ni a les reser
ves d'estacionament i parada, excepte quan 
aquestes reserves hagin estat sol·licitades per 
a la mateixa obra, i tampoc en les zones de 
prohibició d'estacionament. 

d) En cap cas no podran ser col·locats totalment 
o parcial, sobre les tapes d'accés de serveis 
públics, ni sobre les boques d'incendis, els 
clots dels arbres, ni en general sobre cap 
element urbanístic, la utilització del qual pugui 
ser dificultada en circumstàncies normals o en 
cas d'emergència. 

e) Tampoc no podran ser situats damunt les 
voreres l'amplada de les quals, un cop dedu'1t 
l'espai ocupat per les tanques, en el seu cas, 
no permeti una zona de lliure pas d'1 metre 
com a mínim, un cop col·locat el contenidor; ni 
a les calçades quan l'espai que resti lliure si
gui inferior a 2,75 m. en vies d'un sol sentit 

de marxa o de 6 m. en les vies de doble sen
tit. 

3. En tot cas seran coHocats de manera que el seu 
costat més llarg estigui situat en sentit paraHel a 
la vorera. 

4. Quan els contenidors es trobin a la calçada, 
hauran d'estar situats a 0,20 m de la vorera, de 
manera que no impedeixin que les aigües superfi
cials aconsegueixin i circulin pel regueró fins a 
l'embornal més proper, havent de ser protegit 
cada contenidor com a mínim per tres cons de 
tràfic col·locats a la via pública en línia obliqua 
pel costat més proper de la circulació al conte
nidor. 

5. A la vorera, hauran de ser col·locats a la vora 
d'aquesta, però sense que cap de les seves 
parts sobresurtin de la línia d'encintat. 

Article 1 02è 
Quan els contenidors hagin de romandre al carrer 
durant la nit, a més del que s'especifica al número 2 
de l'Article 97è, hauran d'incorporar en el seu exte
rior els senyals reflectants o lluminosos suficients per 
a fer-los identificables. 

Article 1 03è 
Els contenidors per a obres seran retirats de la via 
pública: 
a) Quan hagi expirat el termini de concessió de la 

llicència d'obres. 
b) En qualsevol moment a requeriment dels agents 

de l'Autoritat Municipal. 
e) Per al seu buidat, un cop omplerts, i sempre 

dintre el mateix dia en què s'ha produït la utilitza
ció. 
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Capítol lli. Del lliurament i abocament de terres 
i runes 

Article 1 04è 
1. El lliurament de terres i runes per part dels ciuta

dans es podrà efectuar de les maneres següents: 
a) Al servei de recollida de deixalles domiciliàries, 

mitjançant un element de contenció homolo
gat, quan el volum diàriament lliurat no ultra
passi els 20 litres. 

b) Directamenat en els contenidors d'obres, con
tractats al seu càrrec, col ·locats a la via públi
ca, respectant el que s'assenyala en l'Article 
95è. 

e) Directament en els llocs d'acumulació de te
rres i runes establerts a tal efecte pels serveis 
municipals, quan el volum del lliurament sigui 
inferior a 1 m3 . 

d) Directament en els llocs d'abocament definitiu 
habilitats pels serveis municipals, situats dintre 
o fora del Terme Municipal de Barcelona, quan 
el volum del lliurament sigui igual o superior a 
1 m3 , siguin els materials residuals provinents 
d 'obres majors o menors. 

2. En tots els lliuraments de terres i runes a què fa 
referència el número 1 anterior, el promotor de 
l'obra serà responsable de l'embrutament ocasio
nat en la via pública, estant obligat a deixar net 
l'espai urbà afectat. 

Article 1 OSè 
1. En els casos assenyalats en els apartats b), e) i 

d) de l'Article anterior serà preceptiu haver obtin
gut llicència municipal d'obres. 

2. Serà excepció al que disposa el número 1 ante
rior, el lliurament realitzat en els llocs d'acumula-
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ció de terres i runes establerts pels serveis muni
cipals, quan el volum lliurat diàriament no ultra
passi els 120 litres, i sigui efectuat pels veïns de 
la Ciutat, als quals, a efectes estadístics, se'ls 
podrà exigir la identificació. 

Article 1 06è 
Es prohibeix l'evacuació de tota mena de deixalles i 
residus barrejats amb les terres i runes, excepció 
feta del que s'assenyala en l'apartat a) del número 1 
de l'Article 104è. Els contraventors seran sancionats. 

Article 107 è 
1. Quant al lliurament i l'abocament de runes i ter

res, es prohibeix: 
a) Dipositar en els contenidors d'obres residus 

que continguin matèries inflamables, explosi
ves, nocives i perilloses; els susceptibles de 
putrefacció o de produir olors desagradables, 
i tota mena de materials residuals que per 
qualsevol causa puguin causar molèsties als 
veïns o als usuaris de la via pública 

b) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualse
vol material residual similar en els contenidors 
per a obres 

e) Abocar-les en terrenys de domini públic muni
cipal que no hagin estat expressament auto
ritzats per l'Ajuntament per a aquesta finalitat. 

d) Abocar-les en terrenys de propietat particular 
o pública, excepte quan es disposi d'autoritza
ció expressa del titular del domini, que haurà 
d'acreditar-se davant l'Autoritat Municipal. 

2. En els terrenys de propietat particular o pública a 
què fa referència l'apartat d) anterior, encara que 
es disposi d 'autorització del titular es prohibirà 
l'abocament quan: 
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a) es puguin produir alteracions substancials de 
la topografia del terreny, a menys que s'hagi 
atorgat llicència prèvia municipal. 

b) a conseqüència de les operacions de descà
rrega i abocament es puguin produir danys a 
tercers, al medi ambient, o veure's afectada la 
higiene pública o l'ornat de la Ciutat. 

3. Els contraventors del que disposen els números 
1 i 2 anteriors seran sancionats. 

Capítol IV. Del transport de terres i runes 

Article 1 08è 
1 . El transport de terres i runes per les vies urbanes 

s'haurà de realitzar d'acord amb els horaris i 
itineraris fixats a l'efecte per l'Autoritat Municipal. 

2. El que es disposa en les presents Ordenances 
s'entén sense perjudici del deure dels transportis
tes de donar compliment a allò que disposen el 
Codi de la Circulació, la Llei d'Ordenació dels 
Transports Mecànics per carretera de 27 de de
sembre de 1947, el Reglament per a la seva 
aplicació de 9 de desembre de 1949, per tant 
hauran d'anar provistos de la corresponent targe
ta de transport quan aquests s'hagin de realitzar 
fora del casc urbà de la Ciutat, així com l'Orde
nança Municipal de Circulació. 

Article 1 09è 
1. Els vehicles en què s'efectuï el transport de terres i 

runes reuniran les condicions adients per evitar el 
vessament del seu contingut sobre la via pública. 

2. En la càrrega dels vehicles s'adoptaran les pre
caucions necessàries per impedir l'embrutament 
de la via pública. 
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No es permet que els materials transportats ultra
passin les vores superiors dels vehicles. Tampoc 
es permet la utilització de suplements addicionals 
no autoritzats, per augmentar les dimensions, o 
capacitat de càrrega dels vehicles i contenidors. 

4. Els materials transportats s'hauran de cobrir o de 
protegir, de manera que no es desprengui pols 
ni es produeixin vessaments de materials resi
duals. 

Article 11 Oè 
1. Els transportistes de terres i runes, en el supòsit 

que la via pública s'embrutés com a conseqüèn
cia de les operacions de càrrega i transport, 
estan obligats a procedir a la neteja immediata 
del tram de via afectada. 

2. També queden obligats a retirar en qualsevol 
moment, i sempre que siguin requerits per l'Auto
ritat Municipal, les terres i runes abocades en 
llocs no autoritzats. 

3. Els serveis municipals podran procedir a la neteja 
de la via afectada i a la retirada dels materials 
abocats a què fan referència els números 1 i 2 
anteriors, essent els costos corresponents del 
servei prestat imputats als responsables, sense 
perjudici de la imposició de la sanció correspo
nent. 

4. Quant al número 3 anterior en seran responsa
bles solidaris els empresaris i promotors de les 
obres o treballs que hagin originat el transport de 
terres i runes. 

5. La responsabilitat sobre l'última destinació de les 
terres i runes s'acaba en el moment en què 
aquests materials siguin rebuts i descarregats en 
els equipaments autoritzats a l'efecte pels serveis 
municipals. 

87 



Article 111 è 
1. Per tal d'assolir el corresponent número d'inscrip

ció, els industrials transportistes de terres i runes 
que treballin a Barcelona s'hauran d'inscriure en 
el Registre establert a l'efecte per l'Ajuntament. 

2. Així mateix, els industrials a què fa referència el 
número 1 anterior estan obligats a la inscripció 
dels seus contenidors per a obres, a fi i efecte 
d'obtenir per a cada un d'ells el número d'identifi
cació corresponent. 

Capítol V. Quant a la Neteja, de les llicències 
d'obres 

Article 112è 
En expedir la llicència d'obres, s'abonaran les taxes 
corresponents al transport de terres i runes per la 
Ciutat, regulades per l'Ordenança Fiscal correspo
nent. 

Article 113è 
El pagament de la taxa esmentada comportarà l'au
torització corresponent per a: 
a) produir runes 
b) transportar les terres i runes per la Ciutat en les 

condicions establertes als articles 108, 1 09 i 11 O 
de les presents Ordenances. 

e) descarregar-les en el lloc d'acumulació o aboca
ment final de residus que a l'efecte serà indicat 
pels serveis municipals. 

Capítol VI. Horari 

Article 114è 
1 . El lliurament de terres runes als serveis de 
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recollida domiciliària a què fa referència el número 
1 de l'Article 1 04è es farà dintre l'horari establert 
per a I' esmentat servei . 

2. La deposició de terres i runes en els contenidors 
d'obres es farà dintre un horari tal que no causi 
molèsties al veïnat. 

3. Des del migdia del dissabte fins a les 7 hores del 
dilluns següent, es prohibeix la permanència al 
carrer dels contenidors per a obres. 

4. Els contraventors al que disposa el número 3 
anterior seran sancionats llevat que, davant cir
cumstàncies excepcionals haguessin obtingut 
autorització expressa dels serveis municipals cor
responents. 



TÍTOL VI 



TÍTOL VI. DE LA RECOLLIDA I TRANS
PORT DELS RESIDUS INDUSTRIALS I ES
PECIALS 

Capítol I. Condicions generals i àmbit d'apli
cació 

Article 115è 
1. D'acord amb allò que disposa el número 4 de 

I' Article 1 r d'aquestes Ordenances, el present 
Títol regularà les condicions en què es duran a 
terme, dintre del Municipi de Barcelona, la recolli
da i el transport dels residus industrials i espe
cials, siguin aquestes operacions efectuades pels 
serveis municipals o realitzades pels particulars, 
sense perjudici d'allò que disposa la Llei 6/1983, 
de 7 d'abril sobre residus industrials, de la Gene
ralitat de Catalunya i demés disposicions concor
dants. 

2. Als efectes d'aplicació de les Ordenances s'en
tendrà per recollida i transport el conjunt d'opera
cions següents: 
a) el lliurament de residus a la via pública. 
b) la càrrega dels residus sobre el vehicle de 

transport, efectuada a l'interior de l'establi
ment lliurador o a la via pública. La càrrega 
s'entendrà igualment tant si es fa mitjançant el 
buidat de l'element contenidor dels residus en 
el camió, com si es procedeix a la seva 
càrrega directa. 
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e) el transport dels residus pròpiament dit, fins al 
punt de destinació autoritzat. 

d) en el seu cas, les operacions corresponents al 
transvassament dels residus. 

3. Tindran la categoria de residus industrials els que 
s'assenyalen en els números 1, 2 i 7 de l'Article 
57è d'aquestes Ordenances. 

4. També tindran la categoria de residus industrials 
els residus urbans quan degut a les condicions 
de llur presentació, volum, pes, quantitat de lliura
ment diari, contingut d'humitat i d 'altres, faci que 
a judici dels serveis municipals no puguin ésser 
objecte de la recollida de deixalles urbanes. 

5. Tindran la categoria de residus especials els que 
s'assenyalen en els números 3, 4, 5 i 6 de l'Article 
57è d'aquestes Ordenances, i tots els materials 
residuals que per indicació dels serveis munici-
pals, determini l'Alcaldia. · 

Article 116è 
1 . Tindran la categoria de residus perillosos tots els 

materials residuals, industrials i especials que con
tinguin algun dels contaminants prioritaris assenya
lats a l'Annex núm. 2 de les presents Ordenances, 
en quantitat o concentració tals, que puguin en
tranyar risc per a l'home, la fauna o la flora. 

2. També assoliran la categoria de residus perillosos 
tots els que presentin característiques de tòxics, 
verinosos, inflamables, explosius, corrosius, can
cerígens o qualsevulla altra que comporti perill 
per a l'home o per al medi. 

3. No són objecte de les presents Ordenances els 
residus radioactius. 

Article 117 è 
1. A la via pública el lliurament el transport de 
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residus industrials i especials es farà sempre 
mitjançant elements de contenció o de transport 
perfectament tancats de manera que no es pro
dueixin vessaments, ni dispersions dels materials 
o de pols a l'exterior. 
De produir-se 'n els responsables tenen l'obligació 
de netejar l'espai ciutadà que s'hagués vist afec
tat, sense perjudici de la imposició de la corres
ponent sanció, ni de les responsabilitats civils o 
penals que se 'n derivessin. 

2. En el cas de presumpta responsabilitat criminal , 
l'Ajuntament formularà d'ofici la corresponent de
núncia davant la Jurisdicció penal. 

Article 118è 
1. La càrrega dels residus industrials i especials 

sobre el vehicle per al seu transport, es tarà a 
l'interior de l'establiment lliurador. Només en els 
casos de manifesta impossibilitat podrà efectuar
se a la via pública. 

2. Tractant-se de residus perillosos, la càrrega a la 
via pública exigirà autorització prèvia municipal. 

3. No es permet la permanència de residus indus
trials i especials a la via pública per un període de 
temps superior a 1 hora. Els lliuradors estan 
obligats a la seva custòdia fins al moment que 
s'hagi produ'it la recollida. 

4. Un cop buidats, els elements de contenció dels 
residus industrials i especials s'hauran de retirar 
immediatament de la via pública. 

Article 119è 
1. Els productors, posseïdors i tercers autoritzats 

que produeixin , manipulin o transportin residus 
industrials i especials estan obligats a facilitar a 
l'Ajuntament quanta informació se 'ls demani so-
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bre l'origen, naturalesa, composició, característi
ques, quantitat, forma d'evacuació, sistemes de 
pretractament i de tractament definitiu, i destina
ció final dels seus residus. 

2. Les persones a les quals obliga el número 1 
anterior, estan així mateix obligades en tot mo
ment a facilitar a l'Ajuntament les actuacions 
d'inspecció, vigilància i control que aquest tingui 
per convenient de realitzar. 

Article 120è 
1. Assoliran el caràcter de propietat municipal, d'a

cord amb el que estableix la Llei 42/1973, de 19 
de novembre, els residus industrials i especials 
que hagin estat lliurats i recollits pels serveis 
municipals corresponents. 

2. Als efectes de responsabilitat civil o penal, els
residus industrials i especials recollits i transpor
tats per tercers no tindran en cap cas caràcter de 
propietat municipal. 

Capítol 11. De la prestació municipal del Servei 
de Recollida i Transport de Residus Industrials 
i Especials. 

Article 121 è 
1 . La recollida i el transport dels residus industrials i 

especials pot ser duta a terme directament pels 
serveis municipals o per tercers degudament au
toritzats. 

2. La gestió dels residus industrials i especials po
drà dur-se a terme per l'Ajuntament de forma 
directa o indirecta. 
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Article 122è 
1. De conformitat amb la Llei 42/1975, de 19 de 

novembre l'Ajuntament podrà exigir que per a la 
prestació del servei de recollida i transport de 
residus industrials i especials, els seus productors 
o posseïdors, efectuïn l'adequat tractament per 
tal de possibilitar la prestació del servei en condi
cions de total seguretat. 

2. Els serveis municipals no acceptaran els residus 
industrials i especials que per la seva naturalesa o 
forma de prestació no puguin ser recollits pels 
serveis normals de l'Ajuntament. 

3. Cas que el productor o posseïdor de residus a 
què fa referència el número 2 anterior tingui 
necessitat d'evacuar-los ho comunicarà prèvia
ment als serveis municipals, per tal que puguin 
determinar la forma de recollida, transport i tracta
ment que tinguin per més adients. 

Article 123è 
El servei de recollida i transport de residus industrials 
i especials podrà prestar-se per l'Ajuntament amb 
caràcter continu o ocasional. Per a la prestació 
ocasional del servei l'usuari formularà la correspo
nent petició als serveis municipals, els quals l'aten
dran per rigorós ordre de recepció, donant preferèn
cia als casos que puguin entranyar risc d'afecció a la 
salut pública o al medi ambient. 

Article 124è 
Per la prestació del servei de recollida i transport de 
residus industrials i especials, els usuaris abonaran 
la taxa que al respecte fixi l'Ordenança Fiscal sobre 
Sanejament i Neteja. 
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Capítol 111. De la recollida i transport de residus 
industrials i especials que els particulars du
guin a terme. 

Article 125è 
1. La recollida i transport de residus industrials i 

especials duta a terme està subjecta a llicència 
municipal. 

2. Així mateix els particulars que recullin o transpor
tin residus industrials i especials estan obligats a 
facilitar a l'Ajuntament la relació i les característi
ques dels vehicles afectes a dites operacions. 

3. Els elements de càrrega, recollida i transport per 
a residus industrials i especials dels particulars, 
hauran de complir totes les condicions que la 
legislació vigent exigeix pel transport i la circula
ció, en particular la Reglamentació del Transport 
de Mercaderies Perilloses per Carretera. 

Article 126è 
Els productors o posseïdors de residus industrials i 
especials que els lliuressin a un tercer que no hagi 
obtingut la llicència municipal de recollida i transport 
a què fa referència l'article 125è, respondran solidà
riament amb aquell de qualsevol dany que pugui 
produir-se a causa dels residus. També seran solida
ris de la sanció que l'incompliment d'allò prescrit 
pogués comportar. 

Capítol IV. Dels residus perillosos. 

Article 127 è 
D'acord amb el que estableix la Llei 42/1975 de 19 
de novembre, quan l'Ajuntament consideri que un 
determinat tipus de residu és perillós conforme al 
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que assenyalen els números 1 i 2 de l'Article 116è 
de les presents Ordenances, podrà exigir del seu 
productor o posseïdor que amb anterioritat a la 
recollida, sigui aquesta efectuada pels serveis muni
cipals o per tercers autoritzats, realitzi el tractament 
necessari per eliminar la característica que li atorga 
la naturalesa de perillós, o per transformar-lo en un 
material tal que pugui ser recollit, transportat, tractat 
o eliminat, sense perill per a les persones, les coses 
o el medi ambient. 

Article 128è 
1 . Els vehicles i mitjans de recollida i transport per a 

residus perillosos estan subjectes a revisió tècni
ca municipal que es durà a terme anyalment, o en 
qualsevol moment a indicació de l'Autoritat Muni
cipal. 

2. L'Ajuntament per la seva pròpia autoritat o mitjan
çant denúncia a l'autoritat competent, procedirà a 
la immobilització d'aquells vehicles i càrregues 
que no reunint les condicions de seguretat 
adients poguessin entranyar greu perill per a la 
salut pública o per al medi ambient. 
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TÍTOL VIl 



TÍTOL VIl. DEL TRACTAMENT I DE L'ELI
MINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS 

Capítol 1. Condicions generals i àmbit d'apli
cació. 

Article 129è 
1. D'acord amb el que estableix el número 6 de 

l'Article 1r, el present Títol regularà les condicions 
per procedir al tractament i l'eliminació dels resi
dus sòlids urbans, industrials i especials generats 
en el terme de Barcelona o que prèvia autoritza
ció del seu Ajuntament poguessin ésser tractats 
o eliminats en llurs instal ·lacions i equipaments. 

2. Queden exclosos de les normes d'aquest Titol : 
a) els residus radioactius 
b) els residus generats com a conseqüència 

d'activitats mineres o extractives. 
e) els residus agrícoles i ramaders produ'ils en 

fase d'explotació. 
3. Quant als residus corresponents als apartats b) i 

e) del número 2 anterior, l'Ajuntament a proposta 
dels serveis municipals podrà establir normes 
especials per al seu tractament o eliminació. 

Article 130è 
Als efectes d 'aquestes Ordenances tindran el caràc
ter de residus sòlids, entrant per tant dintre del seu 
àmbit d'aplicació, els següents materials: 
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a) Qualsevol material residual en estat sòlid, líquid o 
pastós, presentat dintre d 'elements de contenció. 

b) Els materials residuals en estat gasós que es 
lliurin degudament envasats. 

e) Qualsevol material resultant d 'un procés de fabri
cació, transformació, utilització, consum o neteja, 
que hagi estat abandonat, o que el seu productor 
o posseïdor destini a l'abandonament. 

d) Tot bé moble, tota substància, matèria o produc
te, el productor o posseïdor del qual vulgui con
fiar al tractament residual o a la seva eliminació. 

e) En general tota mena de materials que tècnica
ment entren en l'àmbit de gestió dels residus 
sòlids. · 

Article 131 è 
1. Als efectes de les Ordenances presents s'enten

drà per tractament, el procès o conjunt de pro
cessos, que es realitzin amb els materials resi
duals sota tutela administrativa, que tinguin per 
objecte l'emmagatzemament, transvasament, 
triatge, classificació, reutilització i valorització dels 
residus, sigui com a matèries primeres, semi
elaborades o per al seu aprofitament energètic. 

2. També s'entendrà com a tractament totes les 
operacions destinades a assolir que els materials 
residuals puguin deposar-se o abocar-se en el 
medi natural en condicions tals que no es pro
dueixin afeccions a les persones, les coses, els 
recursos naturals o el medi ambient. 

3. Per eliminació s'entendrà el confinament definitiu, 
o a llarg termini, dels residus en el terreny, o la 
seva destrucció mitjançant processos tèrmics, 
quan d'ells no se 'n derivi cap mena d 'aprofita
ment energètic. 
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Article 132è 
1 . De conformitat amb el que estableix la Llei 42/ 

1975 de 19 de novembre l'Ajuntament podrà 
exigir dels productors o posseïdors de residus 
que els lliurin als equipaments municipals en 
condicions tals que es possibiliti la prestació del 
servei de tractament o eliminació en totals condi
cions de seguretat per a les persones o per al 
medi. 

2. Els equipaments municipals de tractament o eli
minació de residus podran rebutjar la recepció de 
qualsevol mena de material residual que no com
pleixi , per la seva naturalesa o forma de presenta
ció, les exigències que quant a la seva recepció 
s'haguessin establert. 

Article 133è 
L'Ajuntament podrà obligar als productors o posseï
dors de residus a que els lliurin per a procedir al seu 
tractament o eliminació, als equipaments municipals 
habilitats a l'efecte, o als establiments industrials 
dels particulars amb els quals l'Ajuntament hagi 
establert el corresponent acord. 

Article 134è 
1. Es prohibeix tota forma d'abandonament dels re

sidus. 
2. Als efectes del que prescriuen les presents Orde

nances es reputarà d'abandonament tot acte que 
tingui com a resultat deixar incontroladament els 
materials residuals a l'entorn. 

3. També es reputaran d'abandonament els actes 
tendents, sota l'encobriment d'una cessió a títol 
gratuït o no, a substraure el seu propietari a les 
prescripcions de les presents Ordenances. 

4. Els qui abandonin residus seran sancionats. 

105 



Article 135è 
1 . Qualsevol material que sigui objecte de les con

ductes que s'assenyalen als números 2 i 3 del 
precedent Article 134è assolirà caràcter de resi
dual, entrant en l'àmbit d'aplicació de les pre
sents Ordenances. 

2. Un cop recollits els materials residuals pels co
rresponents serveis municipals de recollida o lliu
rats per al seu tractament o eliminació en instal·la
cions municipals, d 'acord amb el que estableix la 
Llei 42/1975 de 19 de novembre -llevat de dispo
sició expressa per part de l'Ajuntament- assoliran 
el caràcter de propietat municipal. 

3. Al que prescriuen els números 1 i 2 precedents 
en seran excepcions els residus objecte dels 
apartats a), b) i e), del número 2 de l'Article 
129è. 

Article 136è 
Davant de residus abandonats els serveis municipals 
podran procedir a recollir-los, transportar-los i elimi
nar-los imputant el cost dels serveis prestats als 
responsables, sense perjudici de la sanció que cor
respongui imposar, ni de la reclamació de les res
ponsabilitats civils o criminals derivades de l'abando
nament. 

Article 137 è 
El. servei de tractament i eliminació de residus podrà 
ser prestat per l'Ajuntament per gestió directa o 
indirecta, mitjançant consorcis, concerts amb els 
particulars o qualsevol altra fórmula que tingui per 
convenient. 

Article 138è 
1. L'Ajuntament podrà prestar el servei de tracta-
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ment i eliminació amb caràcter continu o ocasio
nal. 

2. Per a la prestació ocasional del servei l'usuari 
formularà la corresponent petició als serveis mu
nicipals, els quals l'atendran per rigorós ordre de 
recepció, donant preferència als casos que pu
guin constituir risc d'afecció a la salut pública o al 
medi ambient. 

3. L'Autorització Municipal per al lliurament conti
nuat de residus podrà tenir vigència anyal. Per al 
supòsit contemplat en el número 2 anterior cada 
lliurament de residus exigirà autorització ex
pressa. 

4. Serà excepció al que disposen els números 2 i 3 
anteriors, el lliurament de residus que per la seva 
naturalesa no comporti riscs, però sempre d'a
cord amb les indicacions que al respecte asse
nyalin en cada cas els serveis municipals. 

Article 139è 
1. L'Ajuntament en exercici de les seves potestats, 

afavorirà i fomentarà les iniciatives que, a judici 
dels serveis municipals, tinguin per objecte la 
recuperació i la valorització dels materials resi
duals. 

2. Així mateix l'Ajuntament afavorirà les iniciatives 
tendents a la reutilització dels recursos recupe
rats dels residus, en la fabricació de nous béns. 

Article 140è 
1. Per la prestació del servei de tractament i elimina

ció de residus els usuaris abonaran la taxa corres
ponent que al respecte establirà l'Ordenança 
Fiscal de Sanejament i Neteja. 

2. Tindran el caràcter de taxa fiscal les tarifes que 
pel tractament o eliminació de cada tipus de 
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residu s'estableixin a les instal·lacions o equipa
ments municipals corresponents. 

Article 141 è 
1. D'acord amb l'Article 119è de les presents Orde

nances, tots els que produeixin o siguin posseï
dors de residus industrials i especials estan obli
gats, també quant al seu tractament i eliminació, 
a facilitar a l'Ajuntament quanta informació se 'ls 
sol·liciti sobre l'origen, naturalesa, composició, 
quantitat, forma de tractament, evacuació i desti
nació finals dels residus. 

2. Així mateix estan obligats a facilitar als serveis 
municipals les actuacions d'inspecció, vigilància i 
control que l'Ajuntament tingui per convenients. 

Capítol 11. De la responsabilitat dels productors 
de residus. 

Article 142è 
1. El productor o posseïdor serà responsable de 

tots els danys que els seus residus puguin pro
duir, salvat que n'hagi fet lliurament a persona 
autoritzada per l'Ajuntament per a tractar-los o eli
minar-los. 

2. Els productors o posseïdors de residus que els 
lliurin per al seu transport, tractament o eliminació 
a un tercer no autoritzat seran responsables soli
daris amb aquest de qualsevol perjudici que se'n 
pogués derivar. Així mateix respondran solidària
ment de les sancions que procedeixi imposar-los. 

3. Els que tractin o eliminin residus no seran respon
sables dels danys que s'hagin produ'tl com a 
conseqüència de defectes d'informació sobre les 
característiques dels residus lliurats o de mala fe 
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per part del productor o posseïdor. D'acord amb 
el que s'assenyala al número 2 anterior, en seran 
excepcions els casos en què l'eliminador dels 
residus no disposi d'autorització municipal per 
desenvolupar la seva activitat. 

4. Els productors o posseïdors de residus, salvat 
que els lliurin als serveis municipals o a tercers 
degudament autoritzats per l'Ajuntament, estan 
obligats a adoptar les mesures necessàries per 
assegurar-se que els seus residus són tractats o 
eliminats en condicions de total seguretat. 

Article 143è 
Davant la presumpta responsabilitat criminal a causa 
de l'abandonament de residus, l'Ajuntament formula
rà d'ofici la denúncia corresponent davant la Juris
dicció penal. 

Capítqf 111. De les llicències i autoritzacions. 

Article 144è 
Qualsevol activitat que pugui produir residus dels 
qualificats com a perillosos, conforme al que esta
bleix l'article 116è de les presents Ordenances haurà 
de demostrar en l'expedient de sol·licitud de llicència 
industrial que el problema del tractament o elimina
ció dels residus produ'tls està resolt en les condi
cions que s'assenyalen a la Llei 42/1975 de 19 de 
novembre, Llei 6/1983, de 7 d'abril de la Generalitat 
de Catalunya, al Reglament d'Activitats de 30 de 
novembre de 1961, i al Decret del Departament de 
Governació de la Generalitat 64/1982. 

Article 145è 
1. D'acord amb la Llei 42/1975 de 19 de novembre i 
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amb el Reglament d'Activitats de 30 de novem
bre de 1961, les activitats de tractament i elimina
ció de residus sòlids estan subjectes a Llicència 
municipal. 

2. La Llicència municipal a què fa referència el 
número 1 anterior serà atorgada per l'Alcaldia, 
essent preceptiu l'informe positiu dels serveis 
municipals competents, per iniciar el desenvolu
pament de l'activitat. 

3. Les instal·lacions o equipaments que desenvolu
pin activitats de tractament o eliminació de resi
dus i que no disposin de la llicència municipal 
corresponent seran considerades com a clandes
tines, podent ésser immediatament clausurades, 
sense perjudici de les sancions que els corres
ponguin, ni de la reclamació per les responsabili- . 
tats que se n'haguessin derivat. 

Article 146è 
Les instal·lacions o equipaments dels particulars 
dedicades al tractament o a l'eliminació de residus 
estan subjectes a revisió tècnica municipal, revisió 
que es durà a terme anyalment i en qualsevol 
moment a indicació de l'Autoritat Municipal. 

Article 147è 
1 . La recepció de residus en els equipaments i 

instaHacions municipals de tractament i elimina
ció exigeix autorització municipal prèvia. 

2. L'autorització es considerarà atogada tàcitament 
quan els residus siguin lliurats pels corresponents 
serveis municipals. 

3. L'autorització haurà d'ésser expressa quan els 
residus siguin lliurats pels particulars, i en tots els 
casos quan es tracti de lliurament de residus 
industrials i especials dels que s'assenyalen en 
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els números 1 i 2 de l'Article 116è de les presents 
Ordenances. 

Capítol IV. Dels dipòsits de residus dels parti
culars. 

Article 148è 
1. Els particulars que individualment o col ·lectiva

ment -a l'empara de la Llei 42/1975 de 19 de 
novembre- vulguin fer-se directament el tracta
ment o eliminació dels seus residus hauran d'ob
tenir la corresponent Llicència municipal. 

2. L'Ajuntament podrà imposar l'obligació de consti
tuir dipòsits o abocadors propis, o que procedei
xin al tractament dels seus propis residus, als 
particulars que per raó justificada així poguessin 
fer-ho. 

3. Les llicències atorgades per l'Ajuntament per a la 
constitució d'un dipòsit o d'un abocador de resi
dus podran ésser indefinides, temporals o even
tuals. 

Article 149è 
1. Es prohibeix l'eliminació mitjançant la deposició 

dels residus en terrenys que no hagin estat a 
l'efecte prèviament autoritzats per l'Ajuntament. 

2. Als abocadors o dipòsits de residus dels particu
lars es prohibeix la descàrrega de qualsevol clas
se de residus diferents als que han estat motiu 
d'autorització. 

Article 150è 
1. L'Ajuntament afavorirà les iniciatives dels particu

lars a què fa referència el número 1 de l'Article 
148è. 
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2. Per a l'obtenció de la Llicència municipal que 
estableix el número 1 de l'Article 148è a la 
sol·licitud corresponent, els promotors n'hauran 
d'acompanyar el corresponent projecte signat 
per un tècnic competent, així com una avaluació 
de l'impacte ambiental que el dipòsit, abocador, 
o instal·lació de tractament pogués produir sobre 
el medi. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Previ acord, l'Ajuntament podrà realitzar subsidiària
ment la neteja dels espais públics de la Ciutat, la 
titularitat dels quals es trobi físicament compartida 
amb altres òrgans i organismes de l'Administració. · 
En aquests supòsits, l'Alcaldia podrà establir amb 
l'Administració corresponent, els concerts que als 
efectes de l'interès públic i del benestar general 
resultin més adients. 

DISPOSICIÓ FINAL 

En tot allò no establert en les presents Ordenances 
de la Neteja, serà d'aplicació la Normativa Metropoli
tana sobre transport, tractament i eliminació de resi
dus, les disposicions promulgades al respecte per la 
Generalitat de Catalunya, i la legislació de l'Estat. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Amb la promulgació de les presents Ordenances de 
la Neteja, queden derogats: 
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1. El Capítol 111 (Arts. 11 al 32) de l'Ordenança de 
Policia de la Via Pública aprovada el10 d'abril de 
1964. 

2. L'Ordenança sobre recollida d'escombraries, 
aprovada el 6 d'agost del 1965. 

3. L'Ordenança sobre transport i abocament de 
terres de 25 d'abril de 1968. 

4. El Reglament del servei de recollida de deixalles 
industrials, comercials i domèstiques, mobles, es
tris, vehicles fora d'ús, materials abocats als so
lars particulars, neteja de voreres i similars, de 25 

.J d'abril de 1970. 
5. L'Ordenança sobre instal-lació de contenidors a 

la via pública de 21 de gener de 1975. 
6. El paràgraf 3 de l'Art. 6 de l'Ordenança sobre 

publicitat de 29 de juny de 1979. 
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ANNEXOS 



ANNEX NÚM. 1 

DEFINICIONS 

APROFITAMENT, tractament dels residus de forma 
que es possibiliti la seva recuperació o revaluació. 

BUJOL, element de contenció de mida mitjana desti
nat a la recollida de deixalles, cubell. 

CALA, treball d'obra pública al carrer destinat a la 
reparació de la infrastructura de serveis: llum, gas, 
telèfon. 

CANALITZACIÓ, treball d'obra pública al carrer des
tinat a la construcció o col·locació de serveis pú
blics: telèfon, gas, llum. 

CARTELL, gran full manuscrit o imprès que s'encas
ta a una paret, columna, etc., per fer avinent alguna 
cosa al públic. Anunci -imprès, pintat-, sobre paper o 
altre material d'escassa consistència. 

COLUMNES ANUNCIADORES, instal·lacions propie
tat de l'Ajuntament amb la finalitat de servir de 
suport a la col-locació de cartells, tinguin o no forma 
de columna. 

CONTENIDOR PER A DEIXALLES, element de con
tenció destinat a la recollida de les deixalles. Per 
extensió: bosses, bujols, cubells. 
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CONTENIDOR PER A OBRES, tipus especial de 
contenidors generalment de forma cúbica o tronco
piramidal, amb capacitat entre 5 i 1 O m3 destinat a là 
recollida i transport de terres i runes. 

CONTENIDOR PER A TRASTOS, tipus especial 
d'element de contenció per a residus, de gran capa
citat -12 m3- destinat exclusivament a la prestació del 
servei de recollida de mobles i trastos vells. 

DEIXALLES DOMICILIÀRIES, residus produns com a 
conseqüència del consum en els habitatges dels 
ciutadans: restes de l'alimentació, envasos, ampo
lles, plàstics, papers, roba, sabates, etc., sempre 
que presentin un volum lliurat diàriament de fins a 60 
litres. 

DENSITAT DE LES DEIXALLES, s'entendrà que hi ha 
hagut augment de densitat de les deixalles, quan als 
efectes s'hagin utilitzat mitjans mecànics per a com
primir-les. 

DETRITUS D'HOSPITALS, ClÍNIQUES I CENTRES 
ASSISTENCIALS, residus produns com a conse
qüència de l'activitat mèdica en aquests centres: 
benes, gases, apòsits, fàrmacs, agulles hipodèrmi
ques, etc. 

DIPÒSIT, quant als residus, presenta dues accep
cions: 
- el seu emmagatzemament en espera de ser reco

llits o en espera de ser tractats. 
- forma d'eliminació per la seva incorporació al 

terreny: abocament controlat, deposicions. 
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ELIMINACIÓ, forma de tractament dels materials 
residuals que suposa: 
- el seu confinament definitiu en el terreny, o 
- la seva destrucció per incineració. 

EMBORNAL, cadascun dels forats de desguàs prac
ticat a cada costat d'una calçada. 

ESPAI PER A DEIXALLES, local destinat en un edifici 
d'habitatges, local comercial o industrial , etc., a 
l'acumulació temporal de les deixalles i residus pro
duïts. 

HOMOLOGACIÓ, acció d'homologar, és a dir, de 
contrastar que un determinat útil s'ajusta a les pres
cripcions de normalització establertes. Homologació 
d'una bossa d'escombraries: acció de comprovar i 
afirmar que la bossa s'adequa a la norma. 

LLOCS D'ABOCAMENT DE TERRES I RUNES, es
pais destinats pels serveis municipals a l'abocament 
definitiu de terres i runes, obert al lliurament dels 
ciutadans quan es tracti de quantitats inferiors 
a 1 m3 . 

LLOC DE CONCENTRACIÓ DE TERRES I RUNES, 
espai de la Ciutat destinat especialment pels serveis 
municipals a la concentració i lliurament per part dels 
ciutadans de terres i runes, en volums inferiors en 
cada cas a 1 m3

• 

NORMALITZACIÓ, acció de normalitzar. Conjunt de 
prescripcions, proves, assaigs, etc., destinats a que 
tots uns determinats elements compleixin iguals 
prescripcions. 
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«OCTAVI LLA», full volant, full de propaganda que es 
llença o es reparteix pel carrer; fragment de paper, o 
de material anàleg lliurat als ciutadans a la via 
pública -o escampat en ella-, amb motiu de qualse
vol manifestació pública o privada. 

PANCARTA, cartell de tela, etc., sostingut per dos o 
més pals, que es porta en una manifestació, etc. 
Anunci publicitari de gran format situat ocasional
ment a la via pública. 

PARC DE RECOLLIDA, zona destinada pels serveis 
municipals a la concentració de residus sòlids. 

PASSATGE PARTICULAR, zona de trànsit de via
nants o vehicles que pertany a un edifici d'habitat
ges, fàbrica, local, o a diversos comunalment, . i 
generalment no obert al públic. 

PINTADA, acció de pintar: l'efecte. Resultat d'una 
acció manual amb pintura, guix, spray, etc. sobre els 
murs i parets, voreres o calçades de la Ciutat, o 
sobre els seus elements estructurals. 

PRODUCTES PROCEDENTS DEL DECOMISSA
MENT, materials destinats per les Autoritats a la seva 
destrucció a causa d'un acte de requisa previ: 
aliments en mal estat, productes de contraban, dro
gues, etc. 

RECOLLIDA SECTORIAL, forma de recollir o lliurar 
els materials residuals específics, de manera que 
s'homogenitzi la seva producció: recollida de residus 
de mercat, d'olis vells, de pneumàtics usats, etc. 

RECOLLIDA SELECTIVA, forma de lliurar les deixa-
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lles per part dels ciutadans, de forma que es diferen
ciin i es lliurin per separat un o més materials 
residuals constituents de les escombraries. (Recolli
da selectiva de vidre, de paper, de plàstics, etc.) 

RESIDUS PERILLOSOS, tots els materials residuals 
que continguin un o més dels contaminants priorita
ris consignats en l'Annex núm. 2. Per extensió, tots 
els residus tòxics, verinosos, inflamables, explosius, 
corrosius, etc. 

RESIDUS RADIOACTIUS, residus capaços d'emetre 
radiacions ionitzants, d'acord amb el que s'estableix 
a l'Ordenança sobre el control de la Contaminació 
per agents físics . 

RÈTOL, inscripció que es posa a l'entrada, en un lloc 
visible, d'un establiment, oficina, via, etc., per asse
nyalar-la al públic. Anunci fix o mòbil realitzat mitjan
çant pintura, rajoles i altres materials destinats a 
conferir-los la condició de llarga durada. 

SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA, estat de coses anòmal 
provocat per una catàstrofe o per una falla en els 
serveis públics ciutadans que obliga a prendre me
sures extraordinàries que permetin recuperar la nor
malitat ciutadana. Es declara i es deixa sense efecte 
mitjançant un Decret de l'Alcaldia. 

TRACTAMENT, s'entén per tractament dels residus 
el conjunt d'operacions destinades a obtenir el seu 
aprofitament o la seva eliminació. 

TRAVESSERES, carrers transversals entre dos altres 
carrers. 
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VORADA, filera de pedres, maons, etc., que formen 
la vora o marge d'una andana o voravia, d'una cal
çada. 

VORA VIA, vorera. 

VORERA, part lateral d'un carrer, d'una via pública, 
generalment més alta que la calçada, destinada al 
pas de la gent que va a peu i per la qual no hi ha 
circulació de vehicles. 

ZONES TERROSES, parts de la via pública destina
des a l'estada dels ciutadans i que en contraposició 
amb les zones verdes no estan cobertes de vegeta
ció, sinó de terra, sorra, etc. 
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ANNEX NÚM. 2 

«CONTAMINANTS PRIORITARIS>> 
Llista de substàncies i materials tòxics i perillosos 

1. Arsènic i els seus compostos 
2. Mercuri i els seus compostos 
3. Cadmi i els seus compostos 
4. Tal·li i els seus compostos 
5. Beril·li i els seus compostos 
6. Compostos de crom hexavalent 
7. Plom i els seus compostos 
8. Antimoni i els seus compostos 
9. Fenols i compostos fenolats 

1 O. Clorurs orgànics i inorgànics 
11 . Isocianats 
12. Compostos organo-halogenats, a excepció dels 

polímers inerts 
13. Dissolvents clorats 
14. Dissolvents orgànics 
15. Boricides i substàncies fito-farmacèutiques 
16. Residus procedents del refinament i destil·lació 

del petroli 
17. Compostos farmacèutics 
18. Peròxids, clorats, perclorats i àcids 
19. Eters 
20. Substàncies químiques de laboratori no identifi

cables i altres de noves els efectes de les quals 
sobre el medi ambient no són coneguts 

21. Asbest en pols i fibres 
22. Seleni i els seus compostos 
23. Tel-luri i els seus compostos 
24. Compostos aromàtics policíclics amb efectes 

cancerígens 
25. Carbòxils metàl·lics 
26. Compostos solubles de coure 
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27. Substàncies àcides o alcalines utilitzades en 
tractaments de superfície i d'acabament de me
talls 

Font: Directiva del Consell de la CEE, núm. 78/3/9 
de 20 de març de 1978. 
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ANNEX NÚM. 3 
QUADRE DE SANCIONS PER INFRACCIONS A 
LES ORDENANCES DE LA NETEJA 

TÍTOL 11. De la neteja de la via pública 

Infracció sanció 
Incompliment amb multa 

de l'article de ptes. 

9.1 2.000 
9.2 5.000 
9.3 5.000 
9.4 2.000 
9.5 2.000 
9.6 2.000 
9.7 2.000 
11.1 2.000 
11.3 2.000 
12 2.000 
13.1 2.000 
13.2 5.000 
15.1 5.000 
16.1 5.000 
16.2 5.000 
16.3 5.000 
18.1 2.000 
18.2 5.000 
18.3 5.000 
19.1 5.000 
20.1 5.000 
20.2 10.000 
22.1 2.000 
22.2 5.000 
23 2.000 

Reincidència 
sanció amb 

multa de ptes. 

5.000 
10.000 
10.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

10.000 
10.000* 
10.000 
10.000 
10.000 
5.000 

10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
25.000 
5.000 

10.000 
5.000 
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Infracció sanció Reincidència TÍTOL 111. De la neteja de la ciutat quant a l'ús 

Incompliment amb multa sanció amb comú especial i privatiu i les manifestacions 

de l'article de ptes. multa de ptes. públiques al carrer 

24.1 5.000 10.000 Infracció sanció Reincidència 

24.2 5.000 10.000* Incompliment amb multa sanció amb 

25.a) 2.000 5.000 de l'article de ptes. multa de ptes. 

25.b) 2.000 5.000 
25.c) 5.000 10.000 43.2 5.000 10.000* 

25.d) 5.000 10.000 43.3 2.000 5.000 

25.e) 2.000 5.000 44.3 10.000 25.000 

25.f) 2.000 5.000 47.1 5.000 10.000 

26.1 5.000 10.000 48.1 5.000 10.000 

27.2 2.000 5.000 48.2 10.000 25.000 

29.1 10.000 25.000 48.3 10.000 25.000 

33.1 5.000 10.000 49.2 5.000 10.000 

33.2 10.000 25.000* 50.1 5.000 10.000 

33.4 2.000 5.000 51.2 a) 2.000 5.000* 

34.2 2.000 5.000 51.2 b) 2.000 5.000* 

38.2 2.000 5.000 51.2 e) 5.000 10.000* 

39 5.000 10.000 51.2 d) 5.000 10.000* 

40 5.000 10.000 52.1 5.000 10.000 

41.1 2.000 5.000 52.2 10.000 25.000 

41.2 5.000 10.000 53.1 10.000 25.000 
54.1 10.000 25.000 

(*) Potestat municipal en cas de reincidència. 54.2 5.000 10.000 
15.1 Retirada de la llicència amb requeriment previ que 

siguin corregides les deficiències causants de l'embruta- 43.2 Clausura de l'establiment. 
ment. 51 .2 a) Retirada de la pancarta. 

24.2 Retirada de l'autorització. 51.2 b) Retirada de la pancarta. 
33.2 Retenció de l'animal. 51 .2 e) Retirada de la pancarta. 

51.2 d) Retirada de la pancarta. 
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TÍTOL IV. De la recollida de deixalles urbanes 
Infracció sanció Reincidència 

Infracció sanció Reincidència Incompliment amb multa sanció amb 

Incompliment amb multa sanció amb de /'article de ptes. multa de ptes. 

de l'article de ptes. multa de ptes. 
88.1 2.000 5.000 

60 5.000 10.000 88.2 2.000 5.000 

63 10.000 25.000 
65.1 2.000 5.000 73.1 Retirada del vehicle i conducció al dipòsit munici-

66 10.000 25.000 pal. 

68.1 2.000 5.000 
7 4.2 Retirada del vehicle i conducció al dipòsit munici-

69.1 2.000 5.000 
pal. 

69.3 5.000 10.000 
69.4 2.000 5.000 
70.2 2.000 5.000 
71 .1 2.000 5.000 
71.2 2.000 5.000 
71.4 5.000 10.000 
72.1 2.000 5.000 
73.1 10.000 25.000* 
73.2 10.000 25.000 
74.2 2.000 5.000* 
75.1 5.000 10.000 
76.1 10.000 25.000 
76.2 5.000 10.000 
77 10.000 25.000 
77.2 10.000 25.000 
77.3 2.000 5.000 
77.4 2.000 5.000 
78.1 5.000 10.000 
78.2 5.000 10.000 
81.1 5.000 10.000 
81 .2 2.000 5.000 
83.3 2.000 5.000 
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TÍTOL V De la recollida, transport i abocament Infracció sanció Reincidència 
de terres i runes Incompliment amb multa sanció amb 

de l'article de ptes. multa de ptes. 
Infracció sanció Reincidència 

Incompliment amb multa sanció amb 107.1 b) 2.000 5.000 
de l'article de ptes. multa de ptes. 107.1 e) 5.000 10.000 

107.1 d) 5.000 10.000 
91 .1 10.000 25.000 107.2 5.000 10.000 
91 .2 10.000 25.000 108.1 5.000 10.000 
92.3 5.000 10.000 109.1 2.000 5.000 
91.4 5.000 10.000 109.2 2.000 5.000 
94.1 10.000 25.000* 109.3 5.000 10.000 
95 5.000 10.000 109.4 5.000 10.000 
97.1 a) 5.000 10.000 114.1 2.000 5.000 
97.1 b) 5.000 10.000* 114.2 5.000 10.000 
97.1 e) 10.000 25.000 114.3 5.000 10.000 
97.2 2.000 5.000 
97.3 2.000 5.000 (*) Potestat municipal en cas de reincidència 
98.1 5.000 10.000 94.1 Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 

98.2 5.000 10.000 97.1 a) Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 

99.1 5.000 10.000* 97.1 b) Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 

99.2 5.000 10.000* 
99.1 Retirada de la llicència. 
99.2 Retirada de la llicència i retirada del contenidor pels 

99.3 10.000 25.000 Serveis Municipals. 
100 5.000 10.000* 100 Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 
101 .1 5.000 10.000* 100.1 Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 
101.2 5.000 10.000* 101.2 Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 
101 .3 2.000 5.000* 101 .3 Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 

101.4 2.000 5.000* 1 01.4 Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 

101.5 2.000 5.000* 101 .5 Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 

102 2.000 5.000 
103.1 Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 

103.1 5.000 10.000* 
103.2 Retirada del contenidor pels Serveis Municipals. 

103.2 10.000 25.000* 
103.3 5.000 10.000 
106 2.000 5.000 
107.1 a) 10.000 25.000 
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TÍTOL VI. De la recollida i transport de residus 
industrials i especials 

Incompliment 
de l'article 

117.1 
118.1 
118.2 
118.3 
118.4 
119.1 
119.2 
125.1 
128.1 
i28.2 

Infracció sanció 
amb multa 
de ptes. 

5.000 
5.000 

10.000 
5.000 
5.000 
5.000 

10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Reincidència 
sanció amb 

multa de ptes. 

10.000 
10.000 
25.000 
10.000 
10.000* 
10.000 
25.000 
25.000 
25.000* 
25.000* 

(*) Potestat municipal en cas de reincidència 
118.4 Retirada dels elements de contenció pels SeNeis 

Municipals. 
128.1 Immobilització del vehicle. 
128.2 Immobilització del vehicle i de la càrrega. 
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TÍTOL VIl. Del tractament i eliminació de resi
dus sòlids 

Infracció sanció Reincidència 
Incompliment amb multa sanció amb 

de l'article de.ptes. multa de ptes. 

133 10.000 25.000 
134 f) 10.000 25.000 
141.1 5.000 10.000 
141.2 10.000 25.000 
142.2 5.000 10.000 
145.1 25.000 25.000 
145.2 25.000 25.000* 
145.3 25.000 25.000* 
148.1 10.000 25.000* 
148.2 25.000 25.000* 
149.1 25.000 25.000 
149.2 10.000 25.000 

(*) Potestat municipal en cas de reincidència 
145.2 Retirada de la llicència. 
145.3 Clausura de l'activitat en !es condicions que 

s'assenyalen a l'Article 145. 
148.1 Clausura de l'activitat amb requeriment previ que 

siguin corregides les causes de la infracció. 
148.2 Clausura de l'activitat amb requeriment previ que 

siguin corregides les causes de la infracció. 
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