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Art. 1. Les presents Ordenances tenen per objec- 
te la regulació, dins 1'8mbit de les competbncies de 
1'Ajuntament de Barcelona i dins el seu terme munici- 
pal, de les situacions i activitats següents: 

1. La neteja de la via pública pel que fa a 1'6s comú 
general dels ciutadans, la neteja dels solars de propie- 
tat municipal i la inspecció i realització subsidiiria de 
la neteja dels solars de propietat pública o privada. 

2. La prevenció de I'embrutiment de la ciutat produ'it 
com a conseqiibncia de manifestacions públiques al 
carrer, i la neteja dels béns de domini municipal pel 
que fa al seu Ús comú especial i privatiu. 

3. La recollida de les deixalles i residus sblids produ'its 
com a conseqiibncia del consum dombstic, com també 
la de tots els materials residuals que per la seva natu- 
ralesa puguin assimilar-se als anteriors; i, en general, 
la recollida de tota mena de deixalles i residus pro- 
du'its dins l ' h b i t  urb8, la recollida dels quals corres- 
pon per llei als ajuntaments. 

4. L'acumulació, chrrega, transport i abocament de 
terres, runes, rebles i altres materials similars o assi- 
milables, produ'its com a conseqübncia d'obres, cons- 
truccions i enderrocs, en tot allb que no estigui recollit 
en els números 1 i 3 anteriors. 

5. La recollida i transport dels materials residuals i 



dels productes destinats pels seus productors o pos- 
sei'dors a l'abandonament que, sense estar inclosos 
específicament en els apartats precedents són, 
d'acord amb la legislació vigent, de competbncia 
municipal. 

6. Dins la seva competkncia, la gestió, control i ins- 
pecció dels sistemes i equipaments destinats al tracta- 
ment, aprofitament, dipbsit i eliminació de la totalitat 
dels materials residuals objecte dels apartats 3, 4 i 5 
anteriors. 

Art. 2. La present Ordenan~a de la neteja s'arti- 
cular:, de conformitat amb l'article 1, en els títols se- 
güents: 

1. Títol I. Disposicions generals. 

2. Títol 11. Neteja de la via pública. 

3. Títol UI. Neteja de la ciutat quant a 1'6s comú espe- 
cial i privatiu i les manifestacions públiques al carrer. 

4. Títol TV. Recollida de les deixalles urbanes. 

5. Títol V. Recollida, transport i abocament de terres 
runes. 

6. Títol VI. Recollida i transport de residus industrials 
i especials. 

7. Títol W. Tractament i eliminació de residus sblids. 

Art. 3. Les normes de les presents Ordenances 
s'aplicaran per analogia en supbsits que no hi són ex- 
pressament regulats i que per la seva naturalesa entrin 
dins el seu hmbit d'aplicació. 

2. En els casos que es presentin dubtes en l'aplicació 
de les presents Ordenances, els serveis municipals, 
després d'escoltar els interessats, establiran la inter- 
pretació corresponent. 

3. Els termes emprats en les presents Ordenances s'en- 
tendran en el sentit que determina 1'Annex núm. 1 de 
Definicions. 

Art. 4. 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 embrutiment. 

2. Així mateix, estan obligats a denunciar a 1'Autoritat 
municipal les infraccions que en matbria de neteja pú- 
blica presenci'in o aquelles de les quals tinguin un co- 
neixement cert. 

3. L7Ajuntament s'obliga a atendre les reclamacions, 
denúncies i suggeriments dels ciutadans, i exercir les 
accions que en cada cas corresponguin. 

Art. 5. 1 .  Tots els ciutadans estan obligats al 
compliment puntual de les presents Ordenances i de 
les disposicions complement?iries que en matbria de 
neteja en general, manteniment de l'ornament públic, 
o de l'estktica de la ciutat dicti en qualsevol moment 
1'Alcaldia en exercici de les seves facultats. 

2. L' Autoritat municipal podrh exigir en tot moment 
el compliment immediat de les presents Ordenances 
i obligar el causant d'un deteriorament a la repara- 
ció de l'afecció causada, sense perjudici de la impo- 
sició de la sanció que correspongui. 



3. L'Alcaldia, a proposta dels serveis municipals co- 
rresponents, sancionarh, --'acord amb el que s'esta- 
bleix a 1'Annex núm. 3: "Quadre de sancions per 
infraccions a I'Ordenanga de la Netejaw- als qui amb 
la seva conducta contravinguin el que disposen les 
presents Ordenances. 

* 4. La quantia de les sancions objecte de 1'Annex 
núm. 3 s'entendrh automkicament adaptada en la ma- 
teixa proporció en quk es modifiquin els límits de la 
potestat sancionadora de 1'Ajuntament. Les sancions 
seran actualitzades pel Plenari anualment. 

Art. 6. 1.  L' Ajuntament podrh realitzar subsidih- 
riament els treballs de neteja que segons les presents 
Ordenances correspongui d'efectuar directament als 
ciutadans, als quals imputarh el cost dels serveis pres- 
tats d'acord amb les Ordenances fiscals, i sense perju- 
dici de les sancions que en cada cas corresponguin, ni 
del que civilment fos exigible. 

2. Els serveis municipals podran, sempre que calgui, 
procedir a la neteja de la via pública afectada o dels 
seus elements estructurals, al manteniment, reparació i 
neteja dels elements i parts exteriors dels immobles, i 
a la ckega ,  retirada, transport i eliminació dels mate- 
rials residuals abandonats. 

3. L'Ajuntament realitzarh la prestació dels serveis, en 
tots els supbsits previstos en les presents Ordenances, 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
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mitjangant els procediments tkcnics i les formes de 
gestió que en cada moment consideri convenient per 
als interessos de la ciutat. 

Art. 7. 1. L'Ajuntament establirh el rkgim d'aju- 
des econbmiques, exempció d'arbitris municipals, o 
d'impostos si s'escau, a fi de fomentar, quant a la ne- 
teja de la ciutat, el comportament preventiu dels seus 
habitants. 

2. L'Ajuntament afavorirh les accions que en matkria 
de neteja pública col.lectiva desenvolupi la iniciativa 
dels particulars, per fomentar les actuacions tendents a 
augmentar la  millora de la qualitat de vida a 
Barcelona. 

Capítol I. Neteja de la via pública com a conse- 
qiihcia de l'ús comú general dels ciutadans 

Art. 8. 1.  Als efectes de la neteja es consideren 
com a via pública: les avingudes, passeigs, carrers, 
places, voreres, travesseres, camins, jardins i zones 
verdes, zones terroses, ponts, túnels viaris, i altres 
béns d'ús públic municipal destinats directament a 
17ús comú general dels ciutadans. 

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



Art. 9. 1. Es prohibeix llenpr i abandonar a la via pública o sobre els seus elements. El reg s'haurh 
via pública tota mena de productes en estat sblid, lí- de fer d'acord amb l'horari establert en el número 1 de 

l'art. 4 
degud: 
ve'ins r 

* 7. Es prohibeix escopir en el carrer i, satisfer les ne- 
cessitats fisiolbgiques a la via pública. Els infractors 
seran sancionats. 

Art. 10. 1. Correspon als particulars la neteja de 
les voreres, els passatges particulars, els patis interiors 
d'illa, els solars particulars, les galeries comercials i 
similars. 

2. L'Ajuntament exercirh el control i inspecció de 
l'estat de netedad dels elements objecte del número 1 
anterior, i podrh obligar coactivament la persona res- 
ponsable a netejar-10s d'acord amb les instruccions 
que a l'efecte dictin els serveis municipals. 

3. Correspondrh a 1'AdrninistraciÓ municipal la ne- 
teja de calqades, voravies, passeigs, parets i voltes 
de lesvies de circulació ripida, passos subterranis i 
elevats, clots dels arbres, zones terroses, platges, pa- 
pereres, rktols d'identificació de les vies públiques, 
irestants elements del mobiliari urb'a de responsabilitat 
municipal, sense perjudici de les modificacions del . . 

-:--...---A li-:̂ ,. ; , I ,  A,*,..-.*. 
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Art. 11. 1. Hauran d'efectuar la neteja de les vo- 
reres i en tot cas en seran responsables per omissió da- 
vant 1'AdministraciÓ municipal: 

a) Els propietaris de l'edifici en el cas de voreres co- 
rresponents a les seves fa~anes, amb independbncia de 
quina sigui la destinació o funció de l'edificació. 

b) Els titulars del negoci, quan es tracti de comerGos o 
botigues situats a la planta baixa, i en proporció a la 
part de vorera situada al seu davant. 

c) El titular administratiu quan es tracti de voreres co- 
rresponents a edificis públics. 

d) Els propietaris en el cas de voreres corresponents a 
solars sense edificar; als quals els serh aplicable, si 
escau, l'excepció prevista en l'article 31 de les pre- 
sents Ordenances. 

2. A les vies públiques on encara no hi ha voreres, 
l'obligació de netejar es referirh, d'acord amb la distri- 
bució de responsabilitats assenyalada en el número 1 
precedent, a la part de carrer més propera als edificis, 
en una amplada mínima de tres metres. 

3. Els productes de 17escombrada i neteja de la via pú- 
blica, efectuada pels particulars, en cap cas no podran 
ser abandonats al carrer, sinó que s'hauran de recollir 
en recipients homologats, i s'hauran de lliurar al ser- 
vei de recollida d'escombraries domicilihries perqub si 
el pes i el volum ho permeten els reculli amb els seus 
mitjans. Si no fos possible recollir-los, es lliuraran 
d'acord amb all6 que estableix el Títol VI sobre 
Recollida de residus industrials i especials. 

Art. 12. Quan es tracti de passatges particulars, 
patis interiors d'illa, solars particulars, zones verdes 
particulars, galeries comercials i similars, la neteja 
correspondrh a la propietat. En cas de copropietat 
dels elements assenyalats, la responsabilitat de la ne- 
teja es farh correspondre solidhiament a tota la titu- 
laritat. 

* Art. 13. 1. A fi de possibilitar la neteja de la 
voravia, els vehicles hauran d'estacionar-se al carrer 
de tal manera que entre aquests i la vorada resti una 
disthncia d'aproximadament 25 cm. 

2. En cas d'efectuar neteges especials, els Serveis mu- 
nicipals procediran a la senyalització prbvia de la zona 
afectada, indicaran els llocs de prohibició temporal de 
l'estacionament de vehicles i retiraran, a chrrec de 
l'infractor, els vehicles que no respectin els senyals i 
impedeixin les operacions de neteja previstes. 

Art. 14. 1.  Correspondril als titulars administra- 
tius dels respectius serveis efectuar la neteja dels 
elements destinats al servei del ciutad'a situats a la via 
pública, perd que no estiguin sota la responsabilitat 
municipal. 

2. La neteja dels passos sub 
públic ser2 efectuada per l'eri~presa que els exp~ou. 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
de 30-XII-87). 



Capítol II. Embrutiment de la via pública produ'it 
com a conseqii&ncia d'obres i activitats diverses 

Art. 15. 1. Totes les activitats que puguin ocasio- 
nar l'embrutiment de la via pública, qualsevol que sigui 
el lloc en qui: es desenvolupin i sense perjudici de les 
1lici:ncies o autoritzacions que en cada cas siguin proce- 
dents, exigeixen dels seus titulars l'obligació d'adoptar 
les mesures adequades per evitar-ne l'embrutiment i 
com també la de netejar la part de la via pública i els 
seus elements estructurals que hagin resultat afectats, i 
a retirar els materials residuals resultants. 

* 2. L'autoritat municipal, amb referkncia al número 1 
anterior poca  exigir en tot moment les accions de ne- 
teja corresponents, o efectuar-les subsidihriament a ch- 
rrec dels infractors. 

Art. 16. 1. Per a prevenir l'embrutiment, les perso- 
nes que realitzin obres a la via pública, hauran de pro- 
cedir a la protecció d'aquesta mitjanpnt la col~locació 
d'elements adients als voltants dels enderrocs, terres i 
altres materials sobrants de les obres, de manera que 
s'impedeixi l'escampament i vessament d'aquests ma- 
terials 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 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
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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 amb aquesta, hauran d'instal-lar-se tanques i ele- 
ments de protecció, com també tubs per a la chrrega i 
descarrega de materials i productes d'enderroc, que 
hauran de reunir les condicions necesshies per impe- 
dir l'embrutiment de la via pública i els danys a les 
persones i coses. 

4. Els vehicles afectes als treballs de construcció do- 
naran compliment a les prescripcions establertes en el 
Títol V sobre Transport i abocament de terres i runes. 

Art. 17. Quan es tracti d'edificis en construcció, 
l'obligació de netejar la via pública, en tot l'hmbit ma- 
terial establert a l'art. 15 corespondrh al contractista 
de l'obra. 

Art. 18. 1. Es prohibeix l'abandonament o depo- 
sició de qualsevol material residual directament a la 
via pública, o l'abocament en qualsevol dels seus ele- 
ments: clots dels arbres, voravies, embornals, amb ex- 
cepció d'allb que es disposa en els números 4 i 7 de 
l'article 33 de les presents Ordenances. Els residus 
s'hauran de dipositar en tot cas a la via pública, mit- 
j a n ~ a n t  elements de contenció homologats per 
17Ajuntament, d'acord amb all6 que disposa l'article 68 
i concordants quant a la instal.lació de contenidors a la 
via pública. 

2. La utilització de contenidors per a obres serh sem- 
pre preceptiva quan els materials d'extracció o recolli- 



da excedeixen el volum d' 1 metre cúbic, excepció feta 
d'obres d'urbanització a la via pública, o de realitza- 
ció de cales i canalitzacions. 

3. Els contenidors per a obres hauran de retirar-se de 
la via pública en els supbsits que s'expressen en l'art. 
103 de les presents Ordenances i en tot cas dins les 
24 hores següents a l'acabament dels treballs. 

4. Ultrapassat el termini de 24 hores que s'assenyala a 
l'apartat anterior, els materials abandonats a la via pú- 
blica assoliran el carhcter de residuals i adquiriran, 
d'acord amb la Llei 4211975, de 19 de novembre, 
sobre residus sblids urbans, el carhcter de propietat 
municipal, sense que l'afectat pugui reclamar a 
YAjuntament per les pbrdues ocasionades per l'elimi- 
nació d'aquests materials, i sense perjudici de la taxa 
fiscal aplicable per la prestació del corresponent ser- 
vei, ni de les sancions que corresponguin. 

Art. 19. 1. Finalitzades les operacions de ckega,  
desckega, sortida o entrada a obres, magatzems, etc., 
de qualsevol vehicle susceptible de produir embrutiment 
de la via pública, el personal responsable de tals opera- 
cions, i subsidikiament els titulars dels establiments i 
obres on s'hagin efectuat, 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'hagin embrutat, i 
procediran així mateix a retirar els materials abocats. 

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

Art. 20. 1. Es prohibeix el transport de formigó 
amb vehicle formigoner sense portar tancada la boca 
de desckega amb un dispositiu que impedeixi l'abo- 
cament del formigó a la via pública. 

2. Es prohibeix netejar les formigoneres a la via pública. 

3. Quant als números 1 i 2 precedents, en seran res- 
ponsables el propietari del vehicle i el conductor, i 
ambdós estaran obligats a la retirada de formigó abo- 
cat, a la neteja de tota la part de via pública afectada i 
a la reparació dels danys causats, sense perjudici de 
les sancions que corresponguin. 

Art. 21. El transport, ckega  i desckega de qual- 
sevol material susceptible de produir embritarnent de la 
via pública, amb independbncia del prescrit en els apar- 
tats precedents, haurh de subjectar-se a all6 que s'esta- 
bleix a les Ordenances metropolitanes d'edificació i de 
circulació, i a les Ordenances municipals de circulació. 

* Art. 22. 1. Es prohibeix la tria i selecció dels 
materials residuals dipositats en els contenidors ins- 
tal.lats a la via pública per a la recollida d'escombra- 
ries, runes, mobles, vidres i papers, en l'espera de ser 
recollits pels serveis corresponents, tant si són prestats 
pel municipi com per empresaris privats. 

2. En aquells casos en qug la tria i selecció produeixi 
embrutiment de la via pública, ser2 d'aplicació, a més, 
allb que es preveu en l'article 15. 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
de 30-XIi-87). 



Art. 23. La neteja d'aparadors, botigues, parades 
de venda, establiments comercials, etc., efectuada pels 
particulars es fara d'acord amb l'horari establert en el 
número 2 de l'art. 41 d'aquestes Ordenances, i sempre 
tenint cura de no embrutar la via pública. El titular de 
l'activitat en ser& responsable. 

Art. 24. 1. Estan obligats a netejar els espais ocu- 
pats habitualment per vehicles de tracció mecanica els 
responsables dels establiments i indústries que els uti- 
litzin per al seu servei, en especial pel que fa referkn- 
cia als vessaments d'olis, greixos o productes 
semblants. 

2. Aquesta obligació afectar& també els espais reser- 
vats per a l'estacionament de camions, camionetes, 
autocars de lloguer i similars, i seran responsables de 
la neteja dels espais ocupats els seus propietaris o titu- 
lars. 

Art. 25. Igualment es prohibeix realitzar a la via 
pública els actes que s'especifiquen a continuació: 

a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de mate- 
rials residuals, tant a la ca l~ada  com a les voreres, 
clots, solars sense edificar i xarxa de clavegueram. 

S'exceptuaran els casos en qui: hi hagi autorització 
prkvia municipal, o quan per causa d'emerghcia, així 
ho ordeni 1'Alcaldia. 

b) Buidar qualsevol mena d'aigua bruta sobre les 
calqades, voreres, voravies, clots i solars sense edi- 
ficar. 

c) l'abocament de qualsevol mena de producte indus- 
trial líquid, shlid o solidificable, que per la seva natu- 
ralesa sigui susceptible de produir danys en els 
paviments o afectar la integritat i seguretat de les per- 
sones i de les instal.lacions municipals de sanejament 
clavegueram i depuració-, tal com s'especifica en els 
articles 53 i 54 de l ' o r d e n a n ~ a  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 maquines a la via pública. 

g) La realització de qualsevol acte que causi l'embru- 
timent o sigui contrari a la neteja i decbrum de la via 
pública. 

2. S'autoritza l'abocament d'aigua bruta procedent de 
la neteja domestica sobre els embornals de la xarxa 
del clavegueram. 

Art. 26. 1.  Es prohibeix l'abandonament de mo- 
bles i estris particulars a la via pública. 

I * 2. Sera potestat dels Serveis municipals la retirada 
sense previ avís de tot objecte o material presumpta- 
ment abandonat, quan dificulti el pas, la lliure circula- 

I ció o pugui ser causa d'afecció de la neteja, salubritat, 
higiene ambiental o decbrum de la via pública. 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
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3. Els materials assenyalats en els apartats 1 i 2 prece- 
dents seran traslladats, per ser dipositats o eliminats, 
als llocs o equipaments previstos per ]'Autoritat per a 
tal fi. 

En cas de dipbsit, podran barrejar-se els materials reti- 
rats de la via pública que siguin fungibles. 

4. El dipbsit d'aquests materials es regira en tot mo- 
ment pel que ordena la legislació vigent, i en all6 que 
no estigui previst, pel que disposi I' Alcaldia. 

5. Les despeses produ'ides pel trasllat, dipbsit i custb- 
dia d'aquests materials seran a c a e c  dels seus propie- 
taris o productors. 

Capítol 111. Neteja i manteniment dels elements i 
parts exteriors dels immobles 

Art. 27. 1. Els propietaris dels immobles o subsi- 
dikiament els titulars, estan obligats a mantenir-10s en 
les condicions adients de seguretat, neteja i ornat pú- 
blic. 

2. Es prohibeix tenir a la vista del públic a les obertu- 
res de les cases i baranes exteriors de terrasses, roba 
estesa bruta o rentada i qualsevol altra mena d'objecte 
que sigui contrari al decbrum de la via pública o al 
manteniment de l'estbtica urbana. 

Art. 28. 1. Els propietaris dels edificis, finques, 
habitatges i establiments, tindran l'obligació de man- 
tenir netes les faqanes, els rbtols de numeració dels 

carrers, les mitgeres descobertes, les entrades, les es- 
cales d'accés, i en general totes les parts dels immo- 
bles que siguin visibles des de la via pública. 

2. Per al compliment d'allb que es disposa en el núme- 
ro 1 precedent, els propietaris hauran de procedir als 
treballs de manteniment, neteja, arrebossament i estu- 
cat, quan per motius d'ornament públic sigui necessari 
i així ho ordeni 1'Autoritat municipal, previ informe 
dels Serveis municipals competents. 

3. Els propietaris també estan obligats a mantenir netes 
i en bon estat de conservació les xemeneies, dipbsits, 
patis i celoberts, conduccions d'aigua i de gas, des- 
guassos, parallamps, antenes de televisió i qualsevol 
altra instal.lació complemen~a  dels immobles. 

4. L'Ajuntament, en els supbsits dels apartats prece- 
dents, i previ trhmit d'audibncia als interessats, els re- 
querirh perqub en el termini que s'assenyali realitzin 
les obres o operacions necesskies. 

5. L'incompliment d'allb que se'ls ordeni determinari 
de forma immediata l'aplicació de l'arbitri no fiscal 
corresponent, per manca de neteja i decbrum en els 
elements o parts exteriors de l'immoble. 

6. Quan les c i rcums~cies  del cas ho aconsellin i per 
obtenir millores d'inter6s general, ]'Ajuntament podrh 
efectuar les obres i operacions de conservació i neteja 
a qui? es refereix el present article, i imputar els costos 
als propietaris dels edificis si s'adeqüen al deure de 
conservació que els correspon, i amb cirrec a fons 
municipals quan els superin. 



Capítol IV. Neteja i manteniment de solars hagin cedit per a ús públic, I'Ajuntament, un cop es- 
coltats els interessats, podrh fer-se c k e c  totalment o 
en part, del manteniment de les condicions objecte 

Art. 29. 1.  Els propietaris de solars i terrenys els 
dels articles 29 i 30 precedents, mentre no es porti a 

hauran de mantenir lliures d'escombraries i residus, i 
terme el trhmit expropiatori. 

en les degudes condicions d'higiene, salubritat, segu- - - 
retat i ornament públic. 2. En el supbsit contemplat a l'apartat 1 anterior, 

2. La prescripció anterior inclou l'exigbncia de practi- 
car la desratització i desinfecció dels solars. 

3. És potestat de 1'Ajuntament la inspecció i realitza- 
ció subsidikia dels treballs de neteja a qui: es referei- 
xen els números 1 i 2 anteriors, siguin els solars de 

l'Alcaldia, en exercici de les seves facultats, resoldrh 
d'acord amb 1'interi:s ciutadh. 

Capítol V. Sobre neteja i tinenqa d'animals a la 
via pGblica 

propietat pública o privada. 
Art. 32. 1 .  Els propietaris són directament res- 

ponsables dels danys o afeccions a persones i coses, i 
Art. 30. 1. Els Serveis municipals procediran a de qualsevol acció d'embrutiment de la via pública 

I'execució dels treballs a qui: fa referkncia l'art. 29 an- produida pels animals. 
terior amb chrrec a qui correspongui i d'acord amb el 
que disposen les Ordenances fiscals, sense perjudici 2. En abskncia del propietari, en serh responsable sub- 
de les sancions corresponents. sidiari la persona que en el moment de produir-se 

l'acció d'embrutiment condueixi l'animal. 
2. En cas d'abskncia manifesta del propietari, seri po- 
testat de 1'Ajuntament l'enderroc de la tanca dels so- ' 3. Davant d'una acció d'embrutiment de la via pública 
lars de propietat privada quan, per motiu d'interks 1 produ'ida per un animal els agents municipals en tot 
públic, calgui enderrocar-la per accedir-hi. moment estan facultats per: 

3. Els serveis municipals imputaran als propietaris els a) Exigir del propietari o tenidor de l'animal la repara- 
costos de l'enderrocament a qui: fa referbncia el nú- ció immediata de I'afecció causada. 
mero 2 anterior, com també els de reconstrucció de la 
part de tanca afectada. 

b) Retenir l'animal per lliurar-10 a les institucions mu- 
nicipals corresponents. 

Art. 31. 1.  Quan es tracti de finques afectades pel * Art. 33. 1.  Com a mesura higiknica ineludible, 
planejament urbanístic, i quan els seus propietaris les les persones que condueixin gossos o altra classe 



d'animals per la via pública, estan obligades a impedir 
que aquests facin les deposicions sobre les voreres, 
parterres, zones verdes, zones terroses i restants ele- 
ments de la via pública destinats al pas, estada o jocs 
dels ciutadans. S'exceptuen aquelles situacions espe- 
cials en qui: pugui haver-hi una autorització expressa 
(cavalcades, exposicions, etc.). 

2. Per motius de salubritat pública es prohibeix ca- 
tegbricament que els animals facin deposicions en 
zones de la via pública o de jardins destinades al joc 
dels infants. 

3. En tot cas, el conductor de l'animal esti obligat a 
recollir i retirar els excrements dipositats per aquest, i 
idhuc a netejar la part de la via pública que hagi resul- 
tat afectada. 

4. El conductor de I'animal esta obligat igualment a 
portar els elements necessaris (bossa, recollidor, etc.) 
per retirar els excrements de la via pública o zona em- 
brutada. 

5. A la via pública, els animals hauran de fer les depo- 
sicions en els llocs habilitats o expressament autorit- 
zats per ]'Ajuntament per a aquest fi. Si  a les 
proximitats no hi ha llocs habilitats per als gossos, 
se'ls autoritza a fer les deposicions en els embornals 
de la xarxa de clavegueram. 

6. El conductor de l'animal, d'acord amb el que dispo- 
sa l'apartat número 3 precedent, podri: 

a) Lliurar les deposicions de manera higihicament ac- 
ceptable mitjan~ant la bossa de recollida d'escombra- 
ries domicilibies. 

b) Dipositar els excrements, dins de bosses impermea- 
bles perfectament tancades, a les papereres i altres ele- 
ments contenidors indicats pels Serveis municipals. 

c) Dipositar els excrements, sense cap mena d'envol- 
tori, en els llocs habilitats per als gossos o a la xarxa 
de clavegueram a través dels embornals. 

* Art. 34. L'Ajuntament establida a la via pública 
equipaments especials per a les deposicions dels ani- 
mals dombstics, indicari els llocs habilitats, instal-lar8 
elements contenidors per facilitar el lliurament d'ex- 
crements a qui: fa referbncia l'apartat 6, b) de l'art. 33 
i col.locari els senyals preventius i informatius neces- 
saris per al compliment d'aquest precepte. 

Art. 35. En tots els casos prevists en els articles 
33 i 34 anteriors, els infractors seran sancionats, i en 
cas de reincidbncia manifesta, els seus animals podran 
ser capturats i posats a disposició de les institucions 
municipals corresponents. 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
de 30-XiI-87). 
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Art. 36. 1. La celebració de festes tradicionals i 
altres actes públics on tingui lloc la desfilada de cava- 
lleries exigir& la sol.licitud prbvia d'una llicbncia mu- 
nicipal, l 'atorgament de la qual comportara el 
pagament de la taxa fiscal corresponent a la prestació 
del servei a conseqiibncia d'aquestes celebracions. 

2. El ~ersonal afecte als serveis municipals recollira 
el 21s hagin pmduit i deixai% 
la :ions de netedat. 

Capítol VI. Neteja de la via pública, actuacions del 
ciutadh en cas de nevada 

Art. 37. En cas d'una nevada que assoleixi el 
caricter d'emerghcia, la zona de la ciutat afectada es- 
tara en tal situació fins que es consideri restablerta la 
normalitat, i així ho declari exuressament 1'Alcaldia. 

persones 
'IU : responsa- 
bles dels immobles, observaran les prevencions que 
s'estableixen en els números 2 i 3 següents. 

2. Els empleats de finques, o si s'escau els vei'ns 
dels immobles que no en disposin, i tothom que tin- 
gui al seu cirrec la neteja d'edificis públics i establi- 
ments de tota mena, esth obligat a netejar de neu i de 
glaq la part de vorera corresponent a la seva faqana, 
a fi de deixar lliure l'espai suficient per al pas dels 
vianants. 

3. La neu i el glaq s'amuntegaran sobre la voravia, 
per6 no a la calqada, i de tal manera que: 

a) No es dipositi sobre els vehicles estacionats. 

b) No impedeixi la ci 
cles. 

rculació de l'aigua ni dels vehi- 

c) Quedi lliure l'accés a l'embornal mts prbxim de la 
xarxa de 

recollida de la neu a la via pública, els propietaris i 
conductors de vehicles hauran de respectar estricta- 
ment les prohibicions d'estacionar en doble fila sobre 
les voreres i, en general, atendrc 
l'efecte dicti l'autoritat municip 

Art. 40. En tot cas, la neu acumulada en els te- 
rrats, terrasses, balcons i altres parts que sobresurten 
dels edificis, no ser2 llenqada a la via pública, llevat 
d e  disnosicions en sentit contrari dictades per 

Capítol VII. Horaris 

Art. 41. 1. L'horari autoritzat per a l'espolsa- 
ment de roba i per al regatge de plantes, segons dis- 
posen els apartats 5 i 6 de l'art. 9 de les presents 
Ordenances, ser& de les 22 hores fins a les 7 hores de 
I' endema. 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
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2. L'horari autoritzat per a la neteja d'aparadors, boti- 
gues, parades de venda, etc., segons disposa l'art. 23 
de les presents Ordenances, serh de les 7 a les 11 
hores i de les 19 a les 22 hores. 

3. Els Consells de Districte podran autoritzar, en casos 
excepcionals, modificacions en els horaris establerts 
e 

NETEJA DE LA CIUTAT QUANT A L'US 
COMU ESPECIAL I PRIVATIU I A LES 

MANIFESTACIONS PUBLIQUES AL CARRER 

Capítol I. Condicions ; generals i hmbit d'aplicació 

Art. 42. D'acord amb el que s'estableix en el nú- 
mero 2 de l'art. 1, el present Títol prescriu normes per 
mantenir la neteja de la ciutat quant a: 

a) L'ús comú, especial i privatiu dels bens del domini 
públic municipal. 

b) La prevenció de l'embrutiment de la ciutat produ'it 
com a conseqübncia d'activitats públiques al carrer, i 
de determinades actuacions publicithies. 

Art. 43. 1. L'embrutiment de la via pública pro- 
du'it com a conseqübncia de l'ús comú especial i priva- 
tiu ser2 responsabilitat dels seus titulars. 

2. Els titulars d'establiments -fixos o no- com ara 

bars, caes, quioscos, llocs de venda i similars estan 
obligats a mantenir en condicions adequades de nete- 
dat tant les instal.lacions com l'espai urbh sotmks a la 
seva influkncia. 

3. L'Ajuntament podrh exigir als titulars expressats 
en el número 2 anterior la col~locació d'elements 
contenidors homologats per a les deixalles produ'i- 
des pel consum en els seus establiments, el mante- 
niment i neteja dels quals els correspondrh. 

4. L' Ajuntament, a proposta dels serveis municipals, 
establirh la norma tbcnica municipal que hauran de 
complir els contenidors per a deixalles, papereres, 
cendrers i altres elements similars que hagin 
d'instal.lar els particulars a la via pública. 

* Art. 44. 1. Els organitzadors d'un acte públic al 
carrer seran responsables de l'embrutiment produ'it a la 
ciutat com a conseqübncia de la celebració de tal acte. 

2. Als efectes de la neteja de la ciutat, els organitza- 
dors estan obligats a informar 17Ajuntament del lloc, 
recorregut i horari de l'acte públic que s'ha de cele- 
brar. L'Ajuntament els podrh exigir la constitució 
d'una fianga en methl.lic o d'un aval bancari per l'im- 
port dels serveis subsidiaris de neteja que previsible- 
ment els correspongui d'efectuar com a conseqübncia 
de l'embrutiment produ'it per la celebració de I'acte 
públic. 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
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3. En aquells supbsits en qub 1'Ajuntament no hagi 
exigit una fianqa i els organitzadors no efectu'in poste- 
riorment la neteja del carrer, aquesta ser; efectuada 
subsidiiriament pels Serveis municipals, amb inde- 
pendbncia de la sanció corresponent. 

Art. 45. Als efectes de la present Ordenanqa 
s'entendri per: 

1. Rbtols. Anuncis fixos o rnbbils realitzats mitjanqant 
pintura, rajoles i altres materials destinats a conferir- 
10s una llarga durada. 

2. Cartells. Anuncis -impresos o pintats- sobre paper 
o altre material d'escassa consistkncia; si són de for- 
mat redu'it i són objecte de distribució manual, els car- 
tells tindran la consideració de fulls volants. 

3. Pancartes. Anuncis publicitaris de gran format si- 
tuats ocasionalment a la via pública durant un període 
no superior a quinze dies, coincidint amb la celebració 
d'un acte públic. 

4. Pintades. Inscripcions manuals realitzades a la via pú- 
blica sobre els murs o parets de la ciutat, sobre les vore- 
res i calqades, o sobre qualsevol element estructural. 

5. Opuscles i fulls diversos. Fragments de papers o de 
materials andegs lliurats als ciutadans a la via pública 
-o que s'hi escampin amb motiu de qualsevol mani- 
festació pública o privada. 

6. Tindran la consideració de rbtols els cartells que per 
les seves condicions de col~locació o protecció estiguin 
destinats a tenir una durada de més de quinze dies. 

Art. 46. 1. La col~locació i enganxament de cartells 
i pancartes, la distribució de fulls volants i qualsevol 
altra activitat publicithia de les regulades en el present 
Títol esta subjecta a autorització prbvia de 17Alcaldia, 
que als efectes de col~locació de pancartes podra delegar 
en els presidents dels Consells de Districte. 

* 2. Scnsc pcrjudici dcl que disposi amb caricter ge- 
neral l'ordenanqa de publicitat i, si escau, les instruc- 
cions, els bans i altres normes que, a aquest efecte, 
dicti 17Alcaldia, les activitats publicitk-ies objecte del 
número 1 anterior seran regulades per les presents 
Ordenances. 

Art. 47. .. u,uL,uLLL,L,L Je  l'autorització per a 
la col~locació -o distribució- de rbtols i altres ele- 
ments publicitaris definits en l'art. 45 anterior por- 
t a r i  implícita l'obligació per al responsable de 
netejar els espais de la via pública que s'hagin em- 
brutat, i de retirar dins el termini autoritzat- tots els 
elements publicitaris i accessoris corresponents que 
s'hagin utilitzat. 

* 2. Per a la col~locació -o distribució- a la via públi- 
ca dels elements publicitaris assenyalats en l'art. 45, 
1'Ajuntament podri exigir la constitució d'una fianqa 
en meti1.lic o d'un aval bancari, per la quantia corres- 
ponent als costos previsibles per netejar o retirar de la 
via pública els elements causants del seu embrutiment. 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
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En tot cas, 1'Ajuntament podr2 procedir a la neteja 
subsidihria i carregar el cost a l'infractor. 

Capítol 11. Col~locacib de cartells i pancartes a la 
via publica 

* Art. 48 1. Es prohibeix la col.locació i l'engan- 
xament d'adhesius fora de les cartelleres a qui: fa re- 
ferbncia l 'art. 14 de I 'Ordenan~a  de publicitat, 
excepció feta dels casos expressament autoritzats per 
1' Autoritat municipal. 

2. Es prohibeix tota mena d'activitat publicitkia de les 
regulades en les presents Ordenances en els edificis 
qualificats com a histbrico-artístics, en els inclosos en 
el CatAleg del patrimoni histbric i artístic de la ciutat, i 
en totes les situacions assimilables que a l'efecte s'es- 
tableixen a I'Ordenanga de publicitat. En seran excep- 
ció les pancartes .i rbtols que facin referbncia a les 
activitats que es desenvolupin a l'edifici, col.locades 
per iniciativa de les persones responsables d'aquestes 
activitats. 

3. Igualment es prohibeix l'enganxament de cartells i 
adhesius en els contenidors d'escombraries i altre mo- 
biliari urb2 en general. 

Art. 49. 1. La col.locaci6 de cartells i adhesius a 
les columnes anunciadores municipals haur2 de com- 
plir les condicions següents: 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
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a) Que els cartells continguin propaganda d'actes o 
d'activitats d'interbs ciutad2. 

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 podr2 iniciar-se la col~locació de cartells a les 
columnes anunciadores abans d'haver obtingut la co- 
I Is infractors po- 

~ r t .  3u. 1. La col4ocacló de pancartes a la via 
pública solament sYautoritzar2: 

a) En període d'eleccions polítiques. 

b) En període de festes populars i tradicionals dels barris. 

c) En aquelles situacions en qub expressament ho au- 
toritzi 1'Alcaldia. 

2. L'Alcaldia regular2 en cada cas les condicions en 
qub podran utilitzar-se les columnes anunciadores mu- 
nicipals i la tramitació necesshria per sol.licitar la co- 
rresponent autorització. 

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

4. La sol.licitud d'autorització per a la col~locació de 
pancartes haur2 de preveure: 

a) El contingut i mides de les pancartes. 

b) Els llocs on es pretén instal-lar-les. 



c) El temps que estaran instal-lades. 

d) El compromís del responsable de reparar els des- 
perfectes causats a la via pública o als seus elements 
estructurals, i d'indemnitzar els danys i perjudicis que 
puguin haver-se ocasionat com a conseqii&ncia de la 
col~locació de les pancartes. 

Art. 51. 1.  Quant a les condicions que hauran de 
complir les pancartes, seran les que assenyalen les 
Ordenances de publicitat, d'Utilitzaci6 dels béns d'ús 
públic municipal, de Circulació i totes les disposicions 
que dicti I'Alcaldia al respecte. 

2. En qualsevol cas, les pancartes subjectes als ele- 
ments estructurals de la via pública hauran de complir 
les condicions següents: 

a) Pancartes subjectes a fanals: la subjecció es fa& 
Únicament i exclusivament en un sol punt per fanal. Es 
prohibeix la col~locació de pancartes en els fanals de 
tipus artístic. 

b) Pancartes subjectes als arbres: el dihmetre mínim 
del tronc de l'arbre ser2 de 50 cm. Si la pancarta esta 
subjectada a les branques, aquestes hauran de tenir un 
dihmetre mínim de 30 cm. 

En ambdós casos, l'element de subjecció no podrh ser 
methl-lic. 

c) La superfície de la pancarta haurh de tenir prou fo- 
rats per minorar I'efecte del vent; en qualsevol cas 
l'extensió de la superfície foradada haurh de ser el 
vint-i-cinc per cent de la pancarta. 

d) En qualsevol cas l'altura mínima de col~locació, 
mesurada a la part més baixa, serh de 5 m quan la pan- 
carta travessi la cal~ada i de 3 m a les voreres, pas- 
seigs i altres zones de vianants. 

Art. 52. 1. Les pancartes hauran de ser retirades 
pels interessats tan aviat com hagi caducat el termini 
per al qual van ser autoritzades. Si no ho fan, seran 
retirades pels Serveis municipals, i s'imputaran als 
responsables els costos corresponents al servei pres- 
tat, sense perjudici de la imposició de la sanció co- 
rresponent. 

2. La col~locaci6 de pancartes a la via pública sense 
autorització donarh lloc a la imposició de sancions als 
responsables per part de 1'Autoritat municipal. 

Capítol 111. Pintades 

Art. 53. 1. Es prohibeix tota mena de pintades a 
la via pública, tant si són fetes en els elements estruc- 
turals, cal~ades, voreres i mobiliari urbh, com sobre 
els murs i parets exteriors de la ciutat. 

2. Seran excepcions pel que fa a all6 que disposa el 
número 1 anterior: 

a) Les pintures murals de carhcter artístic realitzades 
sobre les tanques dels solars, per a les quals serh ne- 
cessiiria l'autorització prsvia del seu propietari. 

b) Les situacions que al respecte s'autoritzen en 
I'Ordenan~a municipal sobre publicitat. 



Capítol N. Distribució de fulls volants. 

Art. 54. 1. Es prohibeix l'escampament i el  
llenpment de tota mena de fulls volants i materials si- 
milars. En seran excepcions les situacions que en sen- 
tit contrari autoritzi 1'Alcaldia. 

2. Els qui escampin fulls volants o els distribueixin 
sense autorització, seran sancionats. 

3. Els serveis municipals procediran a netejar la part 
d'espai urb& que hagi estat afectada per la distribució 
o l'escampament de fulls volants, i imputar& el cost 
corresponent dels serveis prestats als responsables, 
sense perjudici de la imposició de les sancions que co- 
rresponguin. 

RECOLLIDA DE DEIXALLES URBANES 

Capítol I. Condicions i Arnbit de prestació dels ser- 
veis 

Art. 55. 1. D'acord amb el que disposa el núme- 
ro 3 de l'art. 1, el present Títol regular& les condicions 
en les quals 1'Ajuntament prestari, i l'usuari utilitzar&, 
els serveis destinats a la recollida de les deixalles i re- 
sidus urbans produ'its pels ciutadans. 

2. Tenen la categoria d'usuaris als efectes de prestació 
d'aquests serveis tots els ve'ins i habitants de 

Barcelona, els quals els utilitzaran d'acord amb les 
disposicions vigen 

Art. 56. Als efectes de les presents Ordenances 
tindran la categoria de dixalles urbanes els materials 
residuals següents: 

1. Les deixalles de l'alimentació i del consum dombs- 
tic produ'ides pels ciutadans en els seus habitatges. 

2. Les cendres de la calefacció domkstica individual. 

3. Els residus procedents de l'escombrada de les vore- 
res efectuada pels ciutadans. 

4. Els residus produ'its com a conseqübncia de peti- 
tes obres domicilihies, quan el lliurament diari als 
serveis de recollida domiciliiria no ultrapassi els 20 
litres. 

5. La brossa de l'espurgada d'arbres i del manteni- 
ment de plantes, sempre que es lliuri trossejada. 

6. Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus 
sblids produ'its en locals comercials. 

7. Els materials residuals produ'its per activitats de ser- 
veis, comercials i industrials, sempre que puguin assi- 
milar-se a les deixalles domicili2ries. 

8. Els residus produ'its pel consum en bars, restau- 
rants i altres establiments que expenguin productes 
alimentaris cuinats o en els quals es realitzin con- 
sumicions de qualsevol classe, com també els pro- 
duits en supermercats, autoserveis i establiments 
similars. 



9. Els residus de consum en general produ'its en re- 
sidbncies, hotels, hospitals, clíniques, col.legis i altres 
establiments públics oberts al públic. 

10. Els mobles, estris domkstics i trastos vells, 2dhuc 
la roba, el calqat i qualsevol producte anhleg. 

11. Els animals dombstics morts d'un pes inferior a 
80 kg, per als quals 1'Ajuntament establir2 el corres- 
ponent servei de recollida. 

12. Les deposicions dels animals dombstics que siguin 
lliurades de manera higiknicament acceptable d'acord 
amb el que estableix el número 7 de l'art. 33 de les 
presents Ordenances. 

* 13. Els vehicles fora d'ús o no aptes per a la circula- 
ció quan hi concorrin presumpcions d'abandonament 
d'acord amb l'establert en l'art. 82 de les presents 
Ordenances, o aquells altres els propietaris dels quals 
n'hagin fet renúncia expressa a favor de 1'Ajuntament 
per procedir a eliminar-10s. 

Art. 57. Queden exclosos dels Serveis munici- 
pals de recollida de deixalles urbanes els materials re- 
siduals següents: 

1. Els rebuigs, cendres i escbries produ'its en fibri- 
ques, tallers, magatzems i instal.lacions de tractament 
d'escombraries. 
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2. Les cendres produi'des en instal.lacions de calefac- 
ció central dels edificis, amb independkncia de quina 
en sigui la destinació. 

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

4. Els animals morts, d'un pes superior a 80 Kg. 

5. Les deixalles i fem produ'its en escorxadors, labora- 
toris, casernes, parcs urbans i altres establiments simi- 
lars públics o privats. 

6. Els productes procedents de decomís. 

7. Qualsevol material residual que en funció del seu 
contingut o forma de presentació es pugui qualificar 
de perillós, d'acord amb el que estableix 1'Annex nú- 
mero 2 de les presents Ordenances. 

8. Qualsevol altra mena de material residual assimila- 
ble als assenyalats en els números 1 a 7 anteriors, i en 
tot cas els que en circumst2ncies especials determini 
1'Alcaldia. 

Art. 58. 1. La recollida de deixalles i residus re- 
gulada per les presents Ordenances ser2 efectuada per 
17Ajuntament mitjan~ant la prestació de dues classes 
de serveis: un d'obligatori, la recollida de deixalles 
domicilihries, i uns altres de carhcter optatiu per al 
ciutad'a. 

2. El servei de recollida de deixalles domicilihries ser2 
prestat per lYAjuntament amb car2cter general en tot el 
terme municipal. 



Art. 59. L'Ajuntament establir& anyalment la 
taxa corresponent a la prestació dels diferents serveis 
de recollida de deixalles i residus urbans. Els usuaris 
procediran al pagament de la taxa corresponent al ser- 
vei prestat, d'acord amb el que assenyali l'ordenan~a 
fiscal de sanejament i neteja. 

Art. 60. Seran sancionats els qui lliurun als ser- 
veis de recollida, residus diferents als assenyalats per 
a cada classe de servei. També seran sancionats els 
qui depositin les deixalles fora dels contenidors o dins 
un element de contenció diferent a l'expressament as- 
senyalat en cada cas pels serveis municipals. 

Art. 61. Quant a allb que s'estableix en els art. 
56, 57, 62 i 63 d'aquesta Ordenanqa, els Serveis de 
neteja interpretaran els casos de dubte i determinaran 
l'acceptabilitat o no dels residus i quin tipus de servei 
de recollida els correspon. 

Capítol II. Servei de recollida de deixalles domici- 
1 

1. Les assenyalades en els números 1, 2, 3, 4, i 12 de 
l'article 56. 

2. Les assenyalades en els números 5,6,7, 8 i 9 també 
de l'article 56, d'acord amb el que, quant a volum de 

lliurament diari, estableix l'ordenanqa fiscal de sane- 
jament i neteja. 

Art. 63. En cap cas no es pern 
serveis de recollida domiciliiria de. ~ t - s  c;il~~gu~lc;s uc; 

residus següents, per a les quals 17Ajuntament esta- 
blir& els correspoments serveis per al lliurament o la 
recollida sectorial. 

1. Els detritus d'hospitals, clíniques i centres assistencials. 

2. Els animals morts. 

3. Els mobles, estris domkstics, trastos vells i mate- 
rials residuals provinents de petites reparacions en els 
domicilis. 

4. En general, qualsevol mena de residu dels assenya- 
lats a l'article 57, els quals es regiran pel que al res- 
pecte es disposa en el Títol VI de les presents 
Ordenances. 

* Art. 64. 1. La prestació del servei de recollida 
de deixalles domiciliiries comprendda les operacions 
següents en aquells llocs de la ciutat on el servei 
s'efectui mitjan~ant la utilització de bosses homologa- 
des o cubells: 

a) Trasllat de les deixalles des dels punts de lliura- 
ment, d'acord amb el que estableix l'article 72, fins als 
vehicles de recollida. 
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b) Buidat de les deixalles dins els elements de chrega 
dels vehicles esmentats. 

c) Retorn, si cal, dels elements contenidors, un cop 
buidats, als punts originaris de recollida. 

d) Retirada de les deixalles vessades a la via pública 
com a conseqi2ncia d'aquestes operacions. 

e) Transport i desckega de les deixalles en els equi- 
paments habilitats a l'efecte pels serveis municipals. 

2. En cas que s'utilitzin contenidors fixos al carrer, les 
operacions seran les següents: 

a) Trasllat dels contenidors i buidat d'aquests, mit- 
jan~ant  els elements mecanitzats d'elevació, en els 
vehicles de recollida. 

b) Col~locació dels contenidors buits en els correspo- 
nents emplagaments senyalitzats. 

c) Retirada de les bosses i deixalles vessades ocasio- 
nalment en les operacions de buidat. 

d) Transport i desckega de les deixalles en els equipa- 
ments habilitats a l'efecte pels serveis municipals. 

Art. 65. * 1. A les zones de recollida amb bosses 
homologades o cubells es prohibeix l'abandonament 
de les deixalles. Els usuaris estan obligats a lliurar- 
les als serveis de recollida, dins l'horari establert en 
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ques que estableixi ]'Alcaldia. Als efectes de norma- 
lització i homologació, aquestes normes seran fetes 
públiques pels Serveis municipals. 

Art. 69. 1.  Els usuaris estan obligats a lliurar les 
deixalles al servei de recollida domicilifia en condi- 
cions que no produeixin vessaments de residus mentre 
dura aquesta operació. Si com a conseqiibncia d'una 
presentació deficient de les escombraries, se'n pro- 
dueixen, l'usuari causant ser2 responsable de l'embru- 
timent ocasionat a la via pública. 

2. Les deixalles s'hauran de lliurar mitjanqant els co- 
rresponents elements contenidors homologats. En cap 
cas no s'autoritza el lliurament de les deixalles i es- 
combraries en paquets, capses, bosses no homologa- 
des o similars. 

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

* 4. Per al lliurament als serveis de recollida domici- 
l i f ia  o, si escau, per dipositar-10s en els contenidors 
fixos, tots els elements que continguin deixalles hau- 
ran d'anar perfectament lligats o tapats de manera que 
no es produeixin vessaments de materials residuals. 

5. Els Serveis municipals podran rebutjar la recollida 
de deixalles que no hagin estat convenientment pre- 
sentades d'acord amb les especificacions dels números 

2, 3 i 4 anteriors, o que no hagin estat lliurades per 
mitja dels elements contenidors homologats a qub fa 
referbncia l'article 68 precedent. 

Art. 70. 1.  El tipus d'element contenidor i el 
nombre d'unitats que s'han d'emprar en un bloc d'ha- 
bitatges, local comercial, indústria o establiment ser2 
fixat pels serveis municipals. 

* 2. Si són retornables, els elements contenidors 
col.lectius no fixos hauran de portar clarament indicats 
a la part exterior el nom del carrer i el número corres- 
ponent, als efectes d'identificació del bloc d'habitat- 
ges, local, indústria o establiment. 

Art. 71. 1. Els usuaris del servei de recollida de 
deixalles domiciliaries estan obligats a mantenir els 
seus elements contenidors retornables en perfectes 
condicions de netedat i d'ús. 

2. Els elements contenidors d'escombraries seran trac- 
tats i manipulats tant pels usuaris com pel personal de 
recollida amb cura de no fer-10s malbé. 

* 3. Quan es tracti d'elements contenidors no fixos de 
propietat municipal, els serveis procediran a renovar- 
los, i podran imputar el c k e c  corresponent a l'usuari 
quan hagin quedat inutilitzats per al servei. 

Quan es tracti d'elements contenidors de propietat 
privada, els serveis municipals en podran exigir la reno- 
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serves especials de l'espai urba per a la carrega, 
descarrega i altres operacions necessaries per a la 
col~locació de contenidors per a deixalles. 

* Art. 73. 1. A les zones de la  ciutat on 
1'Ajuntament hagi establert la recollida d'escombra- 
ries mitjangant l'ús de contenidors fixos al carrer, es 
prohibeix estacionar vehicles davant la zona senyalit- 
zada per a la ubicació del contenidor d'escombraries, 
de tal manera que n'impedeixin o destorbin les opera- 
cions corresponents a la ckega ,  desckega i trasllat. 
L' Alcaldia, a proposta dels serveis municipals, sancio- 
nara els qui amb la seva conducta destorbin la presta- 
ció del servei de recollida o descarrega dels 
contenidors, sense perjudici de la retirada immediata 
dels vehicles pels Serveis municipals, amb cost a ca- 
rrec de l'infractor. 

.2. En cas de recollida mitjan~ant l'ús dels contenidors 
a qui: fa referkncia el número 1 anterior, els usuaris 
estan obligats a dipositar-hi les deixalles, segons les 
normes establertes. Es prohibeix l'abocament de les 
escombraries sense bossa i l'abandonament dels resi- 
dus al voltant de les zones habilitades per a la col.10- 
caci6 d'aquests elements contenidors. 

Art. 74. 1. De conformitat amb el que estableix 
l'apartat c) de l'art. 64 de la present Ordenanga, el 
personal del servei de recollida retornara als punts ori- 
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ginals de lliurament els contenidors, cubells, bujols i 
altres elements contenidors per a deixalles un cop 
hagin estat buidats. 

* 2. Els usuaris retiraran puntualment de la via pública 
els contenidors no fixos, cubells, bujols i altres ele- 
ments contenidors buits, d'acord amb l'horari de pres- 
tació del servei que s'estableix a l'art. 88 de la present 
Ordenan~a. 

Capítol 111. Ús d9instal.lacions fixes per a deixalles 

Art. 75. 1. Es prohibeix l'evacuació de residus 
sblids per la xarxa de sanejament. 

2. Únicament s'exceptuaran del que es prescriu en el 
número 1 anterior les deposicions dels animals dombs- 
tics en tot all6 que s'assenyala a l'apartat c) del núme- 
ro 7 de l'art. 33 de les presents Ordenances. 

Art. 76. 1. La instal-laci6 de cremadors dombs- 
tics per a deixalles exigira l'autorització prbvia atorga- 
da pels Serveis municipals corresponents. 

2. No s'autoritza el lliurament als serveis de recollida 
domiciliaria de deixalles prbviament tractades mit- 
janqant instal.lacions destinades a augmentar-ne la 
densitat, si els interessats no han obtingut abans una 
autorització prbvia atorgada pels Serveis municipals. 
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Art. 77. 1. Tots els edificis per a habitatges, lo- 
cals industrials i comercials i altres establiments a qub 
fan referbncia els números 6, 7, 8 i 9 de l'art. 56 que 
siguin de nova edificació hauran de disposar d'un 
espai tancat i de dimensions suficients per a l'acumu- 
laci6 i emmagatzematge de les deixalles produi'des 
&&ament. 

2. En edificacions construi'des amb anterioritat a la 
promulgació de les presents Ordenances s'haurh d'ha- 
bilitar l'espai per a deixalles a qub fa referbncia el nú- 
mero 1 anterior, si les condicions de prestació de 
servei de recollida així ho fan exigible. 

3. L'acumulació de les deixalles en l'espai a qui: es 
refereix el número 1 anterior es far2 mitjan~ant 1'6s 
d'elements contenidors estancs i perfectament tan- 
cats. 

4. L'espai per a deixalles i els elements contenidors 
destinats a acumular-les s'hauran de mantenir en per- 
fectes condicions d'higiene i netedat. 

5. Les característiques constructives i les condicions 
que hauran de complir els espais i els conductes per a 
deixalles a qub fa refer2ncia l'art. 78 següent seran fi- 
xades per una norma tbcnica que ser2 feta pública pels 
Serveis municipals. 

Art. 78. 1. Els conductes d'ús col.lectiu per a 
evacuació d'escombraries instal.lats o que s'instal-lin 
en edificis d'habitatges; hauran de complir la norma 
tbcnica municipal corresponent, com també les res- 
tants disposicions vigents de I'edificació. 



2. Es prohibeix l l e n ~ a r  pels conductes col.lectius 
d'evacuació de deixalles materials residuals sense pro- 
tegir, com també el vessament de residus en forma lí- 
quida. En tot cas, el lliurament de les deixalles es far2 
amb cura del manteniment físic i higibnic d'aquestes 
conduccions. 

Capítol IV. Serveis de recollida sectorial de residus 

* Art. 79. L'Ajuntament podr2 establir els ser- 
veis de recollida sectorial de residus urbans que consi- 
deri convenient, com ara: 

a) Recollida de mobles, estris dombstics, trastos vells i 
elements residuals rebutjats pels ciutadans en activitat 
de reparació o substitució del seu equipament dombs- 
tic, amb exclusió de qualsevol tipus de residus de na- 
turalesa industrial o comercial. 

b) Recollida d'animals dombstics morts. 

C) Recollida de vehicles fora d'ús. 

Art. 80. La recollida de detritus clínics i hospita- 
laris a qub fa referbncia el número 1 de l'art. 63 ser& 
objecte del corresponent servei especial, que ser2 
prestat a l'empara del que disposa el Títol VI de les 
presents Ordenances. 
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collit pels serveis municipals, excepte que es disposi 
d'una llicbncia expressa atorgada per 1'Ajuntament. 

Art. 84. Als efectes de la present Ordenansa es 
considerar2 selectiva la recollida, o el lliurament per 
separat, d'un o més materials residuals de les escom- 
braries, duta a terme pels Serveis municipals directa- 
ment o per tercers -privats o públics- que prbviament 
hagin estat autoritzats expressament per 1'Ajuntament. 

Art. 85. L'Ajuntament, mitjansant els serveis 
municipals, podra dur a terme totes les experibncies i 
activitats en mat8ria de recollida selectiva que consi- 
deri convenients, i introduir a l'efecte les modifica- 
cions necessaries en l'organització del servei de 
recollida de deixalles, d'acord amb el que s'estableix 
en el número 3 de l'art. 87, un cop escoltats els 
Consells de Districte interessats. 

Art. 86. 1. L'Ajuntament afavorir2 i fomentar2 
les iniciatives privades o públiques per valoritzar els 
residus que, a judici dels serveis municipals, tinguin 
possibilitats d'assolir resultats positius per a la ciutat. 
En cap cas no tindran la consideració de recollida se- 
lectiva les iniciatives que tinguin per objectiu el lucre 
privat. 

2. L'Ajuntarnent, en exercici de les seves potestats, i 
un cop escoltats els interessats, podra establir el rbgim 
especial de beneficis fiscals, ajudes econbmiques, etc., 
destinats a possibilitar les campanyes de recollida se- 
lectiva de les deixalles. 





Capítol VI. Rhgim i horari de prestació dels serveis 
de recollida de deixalles 

Art. 87. 1. L' Ajuntament establir2 la recollida de 
deixalles dornicilikies, en totes les modalitats, amb la 
freqiibncia que consideri més adient per als interessos 
de la Ciutat. 

2. Els serveis municipals faran pública anyalment la 
programació d'horaris i mitjans prevista per a la 
prestació dels serveis de recollida, amb indicació per 
a tots i cada un dels districtes de la ciutat, del calen- 
dari corresponent, d'acord amb les necessitats del 
servei. 

3. L'Ajuntament podr,h introduir en tot moment les 
modificacions al programa de serveis de recollida, 
que, per motiu d'interbs públic, consideri conve- 
nients. 

4. Els serveis municipals faran pública amb antelació 
suficient qualsevol canvi en l'horari, la forma o la fre- 
qiibncia de prestació del servei, excepció feta de les 
disposicions dictades per 1'Alcaldia en situació 
d'emergbncia. 

Art. 88. 1. Quan la prestació del servei de reco- 
llida sigui nocturna, i excepció feta del que es despren 
de l'aplicació d'allb que s'assenyala en el número 2 de 
l'art. 87, es prohibeix dipositar les deixalles al carrer 
abans de les 21 hores. 

a les 8,30 hores. Els responsables, d'acord amb el que 
s'assenyala en l'art. 74 de la present Ordenanga, estan 
obligats a retirar-10s de la via pública. 

3. Quan es tracti de deixalles produides en locals co- 
mercials i establiments públics o privats, en tot all6 a 
qui: fan referbncia els números 6, 7, 8 i 9 de l'art. 56, 
s'autoritzarh -un cop escoltat el Consell de Districte 
corresponent- el dipbsit anticipat dels residus a partir 
de les 19 hores, sempre que a l'efecte s'utilitzi el tipus 
de bossa homologada d'acord amb la corresponent 
norma tbcnica municipal. 

4. A les zones de la ciutat on 1'Ajuntament hagi esta- 
blert la recollida hermbtica mecanitzada mitjangant 
l'ús de contenidors i bujols normalitzats, s'autorit- 
zarh el dipbsit anticipat dels residus a partir de les 20 
hores. 

5. A les zones de la ciutat on 17Ajuntament hagi esta- 
blert la recollida rnitjangant l'ús de contenidors fixos 
al carrer, s'autoritza el dipbsti de deixalles durant tot 
el dia. Els usuaris hauran de tenir especial cura en el 
compliment de tot allb que al respecte prescriu l'art. 
73 de la present Ordenanga. 

6. Els serveis municipals, d'acord amb els Consells 
de Districte, podran, en circumsthncies especials, i 
als efectes dels números 1, 2 i 3 precedents, establir 
les modificacions d'horari que considerin conve- 
nients. 

2. S'autoritza la permanbcia al carrer dels contenidors 
i bujols normalitzats per a deixalles, un cop buits, fins 





Capítol 11. Utilització de contenidors per a obres 2. Les condicions que hauran de complir els conteni- 
dors per a obres seran fixades per la norma tbcnica 
municipal que establir2 l'Alcaldia, i que els serveis 
municipals faran pública. 

Art. 97. * 1. Els contenidors per a obres estan 
obligats en tot moment a presentar a la part exterior, 
de manera ~erfectament visible, el següent: 

1 telbfon del propietari o de 

o) al numero ae registre ae l'industrial transportista i 
el número d'identificació del contenidor a qub fa re- 
ferbncia l'art. 11, ambdós números facilitats pels ser- 
veis municipals. 

c) L'indicatiu municipal corresponent al pagament de 
la taxa a qub fa referbncia el número 3 de l'art. 94. 

L'omissió de qualsevol dels requisits anteriors ser2 
motiu suficient perqub el contenidor sigui retirat pels 
serveis municipals, amb el cost resultant del transport, 
buidat i dipbsit a c k e c  de l'infractor. 

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

Art. 98. 1 .  Un cop plens els contenidors per a 
obres s'hauran de tapar immediatament amb mitjans 
adequats, de manera que no es produeixin abocaments 
de materials residuals a l'exterior. 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
de 30-XIi-87). 



i utilització de contenidors normals. Els contenidors 
especials s'autoritzaran només en casos excepcionals 
degudament justificats, amb llicbncies especials sem- 
pre que es dipositin en zones hmplies lliures i sobre 
sbls sense pavimentar. També podran utilitzar-se els 
contenidors especials en treballs vials que se situ'in 
dins la zona tancada d'obres i sempre que la col.loca- 
ció no suposi un increment de la superfície de la zona. 

Art. 101. 1. Els contenidors se situaran, sempre 
que sigui possible, a l'interior de la zona tancada 
d'obres, i en cas contrari, a les voreres de les vies pú- 
bliques, quan aquestes tinguin una amplada de tres 
metres o més. En els altres casos s'hauri de sol4citar 
l'aprovació de la situació proposada. 

* 2. Quan es col.loquin, s'ahurh d'observar, en tot cas, 
les prescripcions que seguidament es concreten, l'in- 
compliment de les quals ser2 motiu suficient perque el 
contenidor sigui retirat pels serveis municipals, amb el 
cost resultant de transport, buidat i dipbsit a c h e c  de 
l'infractor. 

a) Se situaran preferentment davant l'obra a la qual 
serveixin, o tan a prop seu com sigui possible. 

b) S'hauran de situar de manera que no impedeixin la 
visibilitat dels vehicles, especialment en els encreua- 
ments, respectant les distincies establertes pel Codi 
de la Circulació a efectes &estacionament. 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
de 30-XII-87) 







3. No es permet que els materials transportats ultra- 
passin les vores superiors dels vehicles. Tampoc no es 
permet la utilització de suplements addicionals no au- 
toritzats per augmentar les dimensions o capacitat de 
chrrega dels vehicles i contenidors. 

4. Els materials transportats s'hauran de cobrir o pro- 
tegir, de manera que no se'n desprengui pols ni es pro- 
dueixin abocaments de materials residuals. 

Art. 110. 1. Els transportistes de terres i runes, en 
el supbsit que la via pública s'embruti com a conse- 
qiibncia de les operacions de chrrega i transport, estan 
obligats a procedir a la neteja immediata del tram de 
via afectat. 

2. També estan obligats a retirar en qualsevol mo- 
ment, i sempre que siguin requerits per 1'Autoritat mu- 
nicipal, 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 qub fan referbncia els números 1 i 2 anteriors. Els 
costos corresponents al servei prestat seran imputats 
als responsables, sense perjudici de la imposició de la 
sanció corresponent. 

4. Quant al número 3 anterior, en seran responsables 
solidaris els empresaris i promotors de les obres o tre- 
balls 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 qui: aquests 



materials siguin rebuts i descarregats 
ments autoritzats a l'efecte pels serveis 

en els equipa- 
municipals. 

Art. 111. 1. Per tal d'assolir el corresponent nú- 
mero d'inscripcib, els industrials transportistes de te- 
rres i runes que treballin a Barcelona s'hauran 
d'inscriure en el Registre establert a l'efecte per 
1'Ajuntament. 

Capítol VI. Horari 

Art. 114. 1.  El lliurament de terres i runes als 
serveis de recollida dornicilikia a qub fa referkncia el 
número 1 de l'art. 104 es far2 dins l'horari establert 
per al servei esmentat. 

2. La deposició de terres i runes en els contenidors 
d'obres es far2 dins un horari que no causi molksties 
al ve'inat. 

3. Des del migdia del dissabte fins a les 7 hores del di- 
lluns següent, es prohibeix la permankncia al carrer 
dels contenidors per a obres. 

4. Els contraventors al que disposa el número 3 ante- 
rior seran sancionats, llevat que, davant circumsthn- 
cies excepcionals, hagin obtingut una autorització 
expressa dels serveis municipals corresponents. 

* TITOL VI 

Recollida i transport dels residus industrials i 
especials 

Capítol I. Condicions generals i hmbit d'aplicació 

Art. 115. ** 1. D'acord amb all6 que disposa el 
número 4 de l'art. 1 d'aquestes Ordenances, el present 

* Vegeu Decret legislatiu 2/91, de 26-9 "Refosa dels textos legals 
en matkria de residus industrials" (DOG 27-9-91). 
** Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
de 30-Xii-87). 





tractament i tractament definitiu, i destinació final dels 
seus residus. 

2. Les persones a les quals obliga el número 1 ante- 
rior, estan així mateix obligades en tot moment a faci- 
litar a 1'Ajuntament les actuacions d'inspecció, 
vigilhncia i control que aquest consideri convenient de 
realitzar. 

Art. 120. 1. Assoliran el carhcter de propietat 
municipal, d'acord amb el que estableix la Llei 
4211973, 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 resi- 
dus industrials i especials recollits i transportats per 
tercers no tindran en cap cas carhcter de propietat mu- 
nicipal. 

Capítol 11. Prestació municipal del servei de reco- 
llida i transport de residus industrials i especials 

Art. 121. 1. 
dus industrials i t 

ment pels Serveis municipals o per tercers 
degudament autoritzats. 

2. La gestió dels residus industrials i especials podrh 
dur-se a terme per 1'Ajuntament de forma directa o in- 
directa. 



Capítol 111. Recollida i transport de residus indus- 
trials i especials que els particulars duguin a terme 

Art. 125. 1. La recollida i transport de residus in- 
dustrials i especials duta a terme pels particulars esta 
subjecta a llicbncia municipal. 

2. Així mateix els particulars que recullin o transportin 
residus industrials i especials estan obligats a facilitar 
a 1'Ajuntament la relació i les característiques dels 
vehicles afectes a aquestes operacions. 

3. Els elements de ckega ,  recollida i transport per a 
residus industrials i especials dels particulars, hauran 
de complir totes les condicions que la legislació vigent 
exigeix per al transport i la circulació, en particular la 
Reglamentació del transport de mercaderies perilloses 
per carretera. 

Art. 126. Els productors o posse'idors de residus 
industrials i especials que els lliurin a un tercer que no 
hagi obtingut la llicbncia municipal de recollida i 
transport a qui: fa referbnncia l'art. 125, respondran 
solidhriament amb aquell de qualsevol dany que pugui 
produir-se a causa dels residus. També seran solidaris 
de la sanció que l'incompliment d'allb que estigui 
prescrit pugui comportar. 

Capítol IV. Residus perillosos 

Art. 127. D'acord amb el que estableix la Llei 
4211975, de 19 de novembre, quan 1'Ajuntament con- 



TRACTAME 

Capítol I. Condicions generals i Zlmbit d'aplicació 

Art. 129. * 1. D'acord amb el que estableix el 
número 6 de I'art. 1, el present Títol regular2 les con- 
dicions per procedir al tractament i eliminació dels re- 
sidus sblids urbans, industrials i especials generats en 
el terme de Barcelona o que prkvia autorització de 
]'Ajuntament puguin ser tractats o eliminats a les 
seves instal-lacions i equipaments. 

2. Queden exclosos de les normes d'aquest Títol: 

a) Els residus radioactius. 

b) Els residus generats com a conseqiikncia d'activi- 
tats mineres o extractives. 

c) Els residus agrícoles i ramaders produits en fase 
d'explotació. 

3. Quant als residus corresponents als apartats b) i c) 
del número 2 anterior, ]'Ajuntament, a proposta dels 
Serveis municipals, podr2 establir normes especials 
per al seu tractament o eliminació. 

* Modificat per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 
de 30-XLI-87). 



sones, les coses, els recursos naturals o el medi ambient. 

3. Per eliminació s'entendrh el confinament definitiu, 
o a llarg termini, dels residus en el terreny, o la des- 
trucció mitjanpnt processos tkrmics, quan no se'n de- 
rivi cap mena d'aprofitament energktic. 

Art. 132. 1. De conformitat amb el que estableix 
la Llei 4211975, de 19 de novembre, 1'Ajuntament 
podrl exigir als productors o possei'dors de residus 
que els lliurin als equipaments municipals en condi- 
cions tals que possibilitin la prestació del servei de 
tractament o eliminació en totals condicions de segu- 
retat per a les persones o per al medi. 

2. Els equipaments municipals de tractament o elimi- 
nació de residus podran rebutjar la recepció de qualse- 
vol mena de material residual que no compleixi, per la 
seva naturalesa o forma de presentació, les exigbncies 
que quant a la recepció s'hagin establert. 

Art. 133. L'Ajuntament podrh obligar els pro- 
ductors o possei'dors de residus a lliurar-10s per proce- 
dir a tractar-10s o eliminar-10s en els equipaments 
municipals habilitats a l'efecte, o en els establiments 
industrials dels particulars amb els quals 1'Ajuntament 
hagi establert el corresponent acord. 

Art. 134. 1. Es prohibeix tota forma d'abandona- 
ment dels residus. 

2. Als efectes del que prescriuen les presents 
Ordenances es considerarl abandonament tot acte que 





persona autoritzada per 1'Ajuntament per tractar-10s 
o eliminar-10s. 

2. Els productors o possei'dors de residus que els Iliu- 
rin per al transport, tractament o eliminació a un tercer 
no autoritzat seran responsables solidaris amb aquest 
de qualsevol perjudici que se'n pugui derivar. Així 
mateix, respondran solidiriament de les sancions que 
procedeixi imposar-10s. 

3. Els qui tractin o eliminin residus no seran respon- 
sables dels danys que s'hagin produi't com a conse- 
qiibncia de defectes d'informació sobre les 
característiques dels residus lliurats o de mala fe per 
part del productor o posse'idor. D'acord amb el que 
s'assenyala en el número 2 anterior, en seran excep- 
cions els casos en qui: l'eliminador dels residus no 
disposi d'autorització municipal per desenvolupar la 
seva activitat. 

4. Els productors o posse'idors de residus, tret que els 
lliurin als Serveis municipals o a tercers degudament 
autoritzats per YAjuntament, estan obligats a adoptar 
les mesures necess2ries per assegurar-se que els seus 
residus són tractats o eliminats en condicions de total 
seguretat. 

Art. 143. Davant la presumpta responsabilitat 
criminal a causa de l'abandonament de residus, 
]'Ajuntament formular2 d'ofici la denúncia correspo- 
nent davant la jurisdicció penal. 

I guin produir, tret que n'hagi fet lliurament a una 1 



seran considerades com a clandestines, i podran ser 
clausurades immediatament, sense perjudici de les 
sancions que els corresponguin, ni de la reclamació 
per les responsabilitats que se n'hagin derivat. 

Art. 146. Les instal.lacions o equipaments dels 
particulars dedicades al tractament o a l'eliminació de 
residus estan subjectes a revisió t&cnica municipal, re- 
visió que es dura a terme anyalment i en qualsevol 
moment a indicació de 1'Autoritat municipal. 

Art. 147. 1. La recepció de residus en els equipa- 
ments i instal-lacions municipals de tractament i elimi- 
nació exigeix autorització municipal prkvia. 

2. L'autorització es considerara atorgada tacitament 
quan els residus siguin lliurats pels corresponents 
Serveis municipals. 

3. L'autorització haurh de ser expressa quan els resi- 
dus siguin lliurats pels particulars, i en tots els casos 
quan es tracti de lliurament de residus industrials i es- 
pecials dels 
l'art. 116 dt 

Capítol IV. Dipbsits de residus dels particulars 

Art. 148. 1. Els particulars que individualment o 
col.lectivament -a l'empara de la Llei 4211975, de 19 
de novembre- vulguin fer directament el tractament o 
eliminació dels seus residus, hauran d'obtenir la co- 
rresponent Llickncia municipal. 



DISPOSI 

Previ acord, 1'Ajuntament poara realitzar suos~u~iu~a- 
ment la neteja dels espais públics de la ciutat la titula- 
ritat dels quals es trobi físicament compartida amb 
altres brgans i organismes de 1'AdministraciÓ. 

En aquests supbsits, 1'Alcaldia podrh establir amb 
l'administració corresponent els concerts que als efec- 
tes de l'interks públic i del benestar general resultin 
més adients. 

En tot all6 que no estigui establert en la present 
Ordenanga de la neteja, ser& d'aplicació la Normativa 
metropolitana sobre transport, tractament i eliminació 
de residus, les disposicions promulgades al respecte 
per la Generalitat de Catalunya, i la legislació de 
YEstat. 

Amb la promulgació de les presents Ordenances de la 
neteja, queden derogats: 

* Suprimides per acord del Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 
33 de 30-XII-87). 



1. El Capítol 111 (articles 11 a 32) de 170rdenanga de 
policia de la via pública aprovada el 10 d'abril de 1964. 

2. L70rdenanqa sobre recollida d'escohbraries, apro- 
vada el 6 d'agost de 1965. 

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

4. El reglament del servei de recollida de deixalles in- 
dustrials, comercials i domkstiques, mobles, estris, 
vehicles fora d'ús, materials abocats als solars ~articu- 
lars, neteja de voreres i similars, de 25 d'abril de 
1970. 

5. L'Ordenanga sobre instal-lació de contenidors a la 
via pública de 21 de gener de 1975. 

6. El parhgraf 3 de l'article 6 de l'ordenanqa sobre pu- 
blicitat de 29 de juny de 1979. 

APROFT 
que s'en 

BUJOL. 
a la reco1 

CALA. 7 
construcc 
gas, llum 

CARTEI 
ta a una 
cosa al r 
altre mat 

ANNEXOS 

ANNEX I 

Definicions 

TAMENT. Tractament dels residus de forma 
possibiliti la recuperació o revaluació. 

Element contenidor de mida mitjana destinat 
lida de deixalles, cubell. 

rreball d'obra pública al carrer destinat a la 
:ió o col~locació de serveis públics: telkfon, 

,L. Gran full manuscrit o imprks que s'encas- 
paret, columna, etc., per fer avinent alguna 
níblic. Anunci imprks, pintat-, sobre paper o 
erial d'escassa consistkncia. 

COLUMNES ANUNCIADORES. 1nstal.lacions pro- 
pietat de 17Ajuntament destinades a servir de suport a 
la col~locació de cartells, tinguin o no forma de colum- 
na. 

CONTENIDOR PER A DEIXALLES. Element desti- 
nat a la recollida de les deixalles. Per extensió: bosses, 
bujols, cubells. 

CONTENIDOR PER A OBRES. Tipus especial de 
contenidor generalment de forma cúbica o troncopira- 
midal, amb capacitat entre 5 i 10 m3 destinat a la re- 
collida i transport de terres i runes. 





residus tbxics, vc 
rrosius, etc. 

RESIDUS RADI 
tre radiacions io 
bleix en  l'Orc 
contaminació per 

xinosos, inflamables, explosius, CO- 

OACTIUS. Residus capaqos d'eme- 
nitzants, d'acord amb el que s'esta- 
lenanqa sobre el control de la 
agents físics. 

RETOL. Inscripció que es posa a l'entrada, en un lloc 
visible, d'un establiment, oficina, via, etc., per assen- 
yalar-la al públic. Anunci fix o mbbil realitzat mit- 
janqant pintura, rajoles i altres materials destinats a 
conferir-10s una llarga durada. 

SITUACIO D'EMERGENCIA. Estat de coses anor- 
mal provocat per una catastrofe o per una fallada en 
els serveis públics ciutadans que obliga a prendre me- 
sures extraordiniries que permetin recuperar la nor- 
malitat ciutadana. Es declara i es deixa sense efecte 
mitjanqant un decret de 17Alcaldia. 

TRACTAMENT. S'entén per tractament dels residus 
el conjunt d'operacions destinades a obtenir-ne l'apro- 
fitament o eliminació. 

TRAVESSERA. Carrer transversal entre dos carrers. 

VORADA. Filera de pedres, maons, etc., que formen 
la vora o marge d'una andana o voravia, d'una calqada. 

VORAVIA. Vorera. 

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



19. ~ t e r s .  
20. Substhncies químiques de laboratori no identifica- 
bles 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 aromhtics policíclics amb efectes can- 
cerígens. 
25. Carboxils met2l.lics. 
26. Compostos solubles de coure. 
27. Substhncies hcides o alcalines utilitzades en trac- 
taments de superfície i d'acabament de metalls. 

Font: Directiva del Consell de la CEE, núm. 781319, de 20 de mar$ 
de 1978. 

17. Compostos farmaci?utics. 
18. Perbxids clorats, perclorats i hcids. 



Inc 
de , 
- 

A hThTWV TTT 

Incompliment 
de l'article 

Infracció: 
sanció amb 

multa de ptes. 

Reincidthcia: 
sanció amb 

multa de ptes. 

* Modificat per acord Consell Plenari de 22-7-87 (GM núm. 33 de 
30-XU-87). 
** Potestat municipal en cas de reincidencia: 
15.1 Retirada de la llic&ncia amb requeriment previ que siguin co- 
rregides les deficikncies causants de l'embrutiment. 
24.2 Retirada de l'autorització. 
33.2 Retenció de l'animal. 



T~TOL IV. Recollida de deixalles urbanes 

Infracció: Reincid2ncia: 
Incompliment sanció amb sanció amb 
de l'article multa de ptes. multa de ptes. 

60 5.000 10.000 

63 10.000 25 .O00 

65.1 2.000 5.000 

66 10.000 25.000 

68.1 2.000 5.000 

69.1 2.000 5.000 

69.3 5.000 10.000 

69.4 2.000 5 .O00 

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 

* 73.1 Retirada del vehicle i conducció al dipbsit municipal. 
* 74.2 Retirada del vehicle i conducció al dipbsit municipal. 



Incompliment 
de l'article 

Infracció: 
sanció amb 

multa de ptes. 

Reincid2ncia: 
sanció amb 

multa de ptes. 

TÍTOL V. Recollida i abocament de terres i runes 

Infracció: Reincidtbcia: 
Incompliment sanció amb sanció amb 
de l'article multa de ptes. multa de ptes. 



Incompliment 
de l'article 

* Potestat municipal e 
94.1 Retirada del cont 
97.la) Retirada del co 
97. lb) Retirada del co 
99.1 Retirada de la lli( 
99.2 Retirada de la lli( 
Serveis municipals. 
100 Retirada del contc 
100.1 Retirada del cor 
101.2 Retirada del cor 
101.3 Retirada del cor 
101.4 Retirada del cor 
101.5 Retirada del cor 
103.1 Retirada del cor 
103.2 Retirada del cor 

TÍTOL VI. Recollida i transport de residus 
industrials i especials 

Incompliment 
de l'article 

Infracció: Reincidkncia: 
sanció amb sanció amb 

multa de ptes. multa de ptes. 

* Potestat municipal en cas de reincidkncia: 
118.4 Retirada dels elements contenidors pels Serveis municipals. 
128.1 Immobilització del vehicle. 
128.2 Immobilització del vehicle i de la chega.  



TÍTOL VII. Tractament i eliminació de residus 
sblids 

Infracció: Reincidkncia: 
Incompliment sanció amb sanció amb 
de l'article multa de ptes. multa de ptes. 

* Potestat municipal en cas de reincidkncia: 
145.2 Retirada de la llickncia. 
145.3 Clausura de l'activitat, en les condicions que s'assenyalen al 
propi art. 145. 
148.1 Clausura de l'activitat amb requeriment previ que siguin co- 
rregides les causes de la infracció. 
148.2 Clausura de l'activitat amb requeriment previ que siguin co- 
rregides les causes de la infracció. 

NOTES 

ORDENANCA DE LA NETEJA 

Als arts. 59,62,124,140 
La referkncia a I'Ordenan~a Fiscal de Sanejament i 
Neteja s'ha d'entendre feta a l'ordenanqa Fiscal 
de Neteja. 

A l'art. 144 
La Llei 6/83 de 7 d'abril va ser derogada pel 
Decret Legislatiu 2/91 de 26 de setembre que va 
aprovar la refosa dels textos legals vigents en 
matbria de residus industrials. 

* Suprimit per acord del Consell Plenari de 22-7-87 
(GM núm. 33 de 30-XIí-87). 


