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PREÀMBUL: 
 
MARC LEGAL VIGENT   
 
El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus de Catalunya - TRLRC -, constitueix el marc legal al que s’empara 
aquesta Ordenança reguladora específica de la planificació i gestió dels residus municipals 
de Collbató;  en tant que aquest text legal constitueix la refosa de la legislació de residus de 
Catalunya a partir de la Llei 6/93, de 15 de juliol, i llurs modificacions posteriors, a més de 
constituir la necessària integració i harmonització amb la normativa bàsica estatal i la 
normativa europea. 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
Són objectius generals i prioritaris d’aquest consistori la correcta gestió dels residus 
municipals generats, basada en criteris de sostenibilitat, és a dir, sota els principis de la 
prevenció i minimització en la generació de residus i llur perillositat, la reutilització i el 
reciclatge a fi de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i obtenir un alt nivell de protecció 
del medi ambient. Aquests objectius també s’emmarquen dins del Programa de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya 2007 – 2012. 
 
COMPETÈNCIES DE LES ENTITATS LOCALS 
  
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya – TRLMC - estableix que els municipis tenen 
competències pròpies en protecció del medi i de la salubritat pública i també la recollida i el 
tractament de residus - art. 66.3, apartats f), h) i j) - i que la recollida de residus és un servei 
mínim a prestar en tots els municipis - art. 67, apartat a) -.  
 
El TRLRC també estableix que la gestió dels residus municipals és una competència pròpia 
del municipi – art. 42.1 - i que, independentment o associadament, ha de prestar, com a 
mínim, el servei de recollida selectiva, transport, valorització i disposició del rebuig dels 
residus municipals - art.42.2 -  
 
POTESTAT REGLAMENTÀRIA 
 
La potestat reglamentària dels ens locals per regular I ordenar la gestió dels serveis de llur 
competència mitjançant ordenances o reglaments està recollida a l’article 8.1.a) del TRLMC  
i a l’article 155.1.a) del Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny – ROAS -. I la potestat per reglamentar la recollida selectiva de residus 
municipals està recollida també a l’article 11.4 del TRLRC. 
 
 
TÍTOL I. DEFINICIONS, ÀMBIT D’APLICACIÓ, OBJECTE, SISTEMES DE RECOLLIDA I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.-  Definicions 
 
La present Ordenança s’acull a les definicions i terminologia del Text refós de la Llei de 
residus i, en concret, s’entén com a residu municipal el conjunt dels següents segons llur 
procedència: 
 
a) Residu domiciliari: el generat als domicilis particulars. 
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b) Residu comercial: el generat  en el comerç, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines, 
els serveis i similars; i també els residus generats a la indústria que siguin assimilables als 
residus municipals.  
 
També es consideren residus municipals els que no tenen la consideració de residu especial 
i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als domiciliaris o comercials. 
Tanmateix, també els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes i 
similars, els animals domèstics morts, els mobles, els estris i els vehicles abandonats i els 
residus procedents d’obres de bricolatge. 
 
Als residus municipals no s’hi poden incorporar matèries o substàncies perilloses que en tot 
cas s’han de gestionar específicament o s’han de dipositar a la deixalleria. Aquesta 
instal·lació pot acollir els residus especials en petites quantitats generats als domicilis i al 
sector comercial i de serveis. Els residus especials industrials s’han de gestionar en origen 
pel titular de l’activitat d’acord amb la normativa específica dels residus industrials. 
L’Ajuntament, si un titular del sector comercial o de serveis genera residus especials en 
grans quantitats, pot obligar també llur gestió en origen. 
 
Article 2.-  Àmbit d’aplicació. 
 
La present Ordenança és d’aplicació a tot el terme municipal de Collbató. 
 
Article 3.-  Objecte i sistemes de recollida 
 
Per aconseguir els objectius generals fixats, el municipi de Collbató estableix com a objecte 
d’aquesta Ordenança la gestió dels residus municipals amb els següents sistemes de 
recollida, magatzematge i transport: 
 
a) Sistema de recollida selectiva Porta a Porta - PaP - per a la fracció orgànica dels residus 
municipals - FORM - i per la fracció RESTA   
b) Sistema de recollida selectiva de vidre, envasos lleugers i embolcalls, paper-cartró i tèxtils 
en iglús i contenidors en àrees d’aportació a la via pública 
c) Sistema de recollida selectiva de piles i bateries, fàrmacs i olis vegetals usats en 
determinats establiments. 
d) Sistema de recollida domiciliària de voluminosos. 
e) Sistema de recepció, classificació i magatzematge selectius de residus a la deixalleria 
municipal. 
f) Transport dels residus a llur destinació més adient. 
 
Article 4.-  Residus exclosos dels serveis municipals de recollida   
 
Queden exclosos dels serveis municipals de recollida de residus municipals, a més dels 
citats a l’article 4 del TRLRC, els materials residuals següents:  
a) Les runes d’obra excepció de les de bricolatge. 
b) l’uralita i demés compostos amb amiant. 
c) Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers i magatzems.  
d) Les cendres produïdes en les instal·lacions de calefacció central dels edificis, amb 
independència de quina sigui la seva destinació.  
e) Els residus de tipus industrial.  
f) Els detritus humans.  
g) Els animals morts llevat dels animals de companyia. 
h) Els productes procedents del decomís.  
i) Les matèries i els materials contaminants i corrosius.  
j) Les matèries i els materials respecte dels quals, la recollida, tractament o disposició 
requereixen l’adopció de mesures higièniques o de seguretat especials.  
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k) Qualsevol material residual que en funció del seu contingut o forma de presentació es 
pugui qualificar de perillós d’acord amb la normativa específica.  
l) Qualsevol altra mena de material residual assimilable als assenyalats en els apartats 
anteriors, i en tot cas, els que en circumstàncies especials determini l’Alcalde.  
 
Article 5.-  Fraccions a separar dels residus municipals   
 
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entenen com a principals fraccions a separar en origen 
per part dels posseïdors dels residus municipals:  
a) Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM): fonamentalment constituïda per 
restes de menjar (verdures, fruita, closques, peles, carn, peix, farines,...) i restes vegetals 
assimilables a la FORM (de mida petita i tipus no llenyós com fullaraca, gespa, rams de flors 
convenientment tallats i similars).  
b) Paper i cartró: comprèn diaris, revistes, fulletons, cartons, paper escrit, paper d’ordinador i 
tota mena d’envasos i embolcalls de paper o cartró.  
c) Vidre: inclou els residus d’envasos de vidre utilitzats per a les ampolles d’aigua, vins, 
licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats, làctics i altres.  
d) Envasos lleugers i embolcalls: fracció que comprèn envasos plàstics, metàl·lics, brics, etc. 
així com embolcalls com bosses de plàstic, safates de porexpan, plàstics d’embalatge, etc. 
No compren els envasos de vidre ni de paper-cartró. 
e) Roba i calçat: Tot aquell material tèxtil provinent de particulars (roba, llençols, cortines, 
calçat, etc.) que pot ser reutilitzat o reciclat.  
f) Piles i bateries seques: comprèn tot tipus de piles i bateries resultants del consum 
d’aparells elèctrics o electrònics que les precisen pel seu funcionament. No comprèn les 
bateries d’automoció o industrials. 
g) Fàrmacs: comprèn els fàrmacs caducats o no utilitzats generats al domicili particular. 
h) Olis vegetals usats: generats als bars, restaurants i  menjadors col·lectius. Els d’origen 
domiciliaris poden derivar-se cap a la deixalleria. 
i) Voluminosos: són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida 
per causa de la seva envergadura o pes, com ara electrodomèstics, mobles, matalassos, 
somiers, portes, peces metàl·liques i altres estris.  
j) Bolquers: fracció de residus no valoritzable que inclou el consum de bolquers, compreses i 
apòsits d’origen domèstic o comercial.  
k) Excrements d’animals de companyia: procedents de gats, gossos i d’altres animals de 
companyia. S’exclouen els fems d’activitats ramaderes i els de corrals d’autoconsum. 
l) Fracció Resta: és la fracció dels residus municipals que queda un cop separades les 
fraccions anteriors i, potestativament, les fraccions que poden derivar-se cap a la deixalleria. 
ll) Fraccions dels residus municipals que poden aportar-se a la deixalleria: estan 
contemplades al títol VII d’aquesta Ordenança. 
 
Article 6.-  Recepció obligatòria dels serveis de recollida i gestió dels residus 
municipals 
 
Tots els serveis de recollida i gestió dels residus municipals es conceben de recepció 
obligatòria per a tots els generadors domiciliaris o comercials, amb l’excepció del servei de 
deixalleria municipal i amb el caràcter opcional pels generadors comercials que s’indica a 
l’article següent. 
 
Article 7.-  Caràcter opcional pels productors / posseïdors de residus comercials 
 
D’acord amb l’article 54 del TRLRC, el titular d’una activitat que genera residus comercials 
pot optar per: 
a) Acollir-se al sistema de recollida i gestió establert en aquesta ordenança, incloent-hi el 
servei de deixalleria. 
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b) Gestionar-los per si mateix, lliurant-los a una persona gestora autoritzada per a que se’n 
faci la valorització o disposició. En aquest cas, amb independència de les obligacions legals 
que li pertoquin, s’estableixen les següents condicions addicionals: el productor/posseïdor 
dels residus comercials ha de practicar, com a mínim, les mateixes recollides selectives de 
les fraccions practicades pel municipi, i trimestralment presentarà a l’Ajuntament tots els fulls 
de seguiment o de recollida de residus necessaris per a comprovar-ho, indicant-se la fracció 
recollida selectivament, el pes i llur destinació. 
 
Article 8.-  Propietat dels residus municipals 
 
La propietat dels residus municipals és del seu productor i/o posseïdor. D’acord amb l’article 
42.3.a) del TRLRC, l’Ajuntament adquireix la propietat dels mateixos sempre que li siguin 
lliurats per a la recollida en les condicions establertes en aquesta Ordenança.  
 
La responsabilitat d’un lliurament que contravingui les condicions establertes recau doncs en 
el seu productor i/o posseïdor i, per tant, en aquests casos l’Ajuntament podrà considerar la 
conveniència d’emprendre qualsevol de les accions legals tendents a evitar la seva 
repetició. 
 
Article 9.-  Drets i deures de caràcter general   
 
1. Tots els usuaris dels serveis de recollida de residus municipals de Collbató han de 
prendre consciència i col·laborar en el manteniment i conservació del medi ambient i en 
l’estalvi de recursos naturals, tot procurant adoptar una conducta que tendeixi a evitar i 
prevenir la generació de residus i aplicar unes tècniques de separació en origen i lliurament 
dels residus que minimitzin els impactes ambientals i estètics.  
2. Tots han d’assolir els objectius que es proposen en aquesta Ordenança des del 
convenciment personal. No obstant això, cal preveure també comportaments mancats de 
civisme que caldrà corregir i denunciar per part del Servei de Vigilància Local  o d’altres 
serveis, comptant amb la col·laboració ciutadana.   
3. L’Ajuntament s’obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels 
habitants, exercint les accions que en cada cas corresponguin.  
4. Tothom està obligat al compliment puntual de la present Ordenança i de les disposicions 
complementàries que en matèria de gestió de residus municipals dicti en qualsevol moment 
l’Alcaldia en exercici de les seves facultats.  
5. Tothom té el dret i el deure d’utilitzar, d’acord amb llur naturalesa, els serveis públics 
municipals de recollida de residus municipals. Per això, es defineix com a servei de recepció 
obligatòria en els termes que la llei estableix.  
6. Correspon als veïns i veïnes de Collbató així com als titulars d’activitats que generin 
residus municipals  separar en origen els residus municipals i lliurar-los selectivament al 
servei de recollida corresponent, com s’exposa en l’articulat del Títol II.  
7. En les zones del municipi on l’Ajuntament hagi establert la recollida de residus mitjançant 
l’ús de contenidors, queda prohibit estacionar vehicles davant de la zona senyalitzada per a 
la seva ubicació de tal manera que impedeixin o destorbin les operacions corresponents a la 
càrrega, descàrrega, neteja i trasllat.  
8. L’Alcalde sancionarà a qui amb la seva conducta causi destorbs a la prestació del servei 
de recollida, sense perjudici de la retirada immediata dels vehicles mal estacionats pels 
serveis municipals, essent a càrrec de l’infractor el pagament de la multa corresponent i de 
la taxa per retirada del vehicle.  
9. Resta prohibit dipositar a l’interior dels contenidors d’emergència o dels d’aportació dels 
disseminats per a la recollida selectiva de la FORM i la RESTA, així com a l’interior dels 
contenidors i iglús de la via pública per a la recollida selectiva del vidre, envasos, paper-
cartró i roba, qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança.  
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10. Resta prohibit moure o traslladar els contenidors d’emergència, els d’aportació dels 
disseminats i els iglús i contenidors de la via pública fora del lloc que els serveis tècnics 
municipals han previst per a la seva ubicació.  
11. Resta prohibit dipositar residus fora dels contenidors d’emergència, d’aportació dels 
disseminats i/o iglús i contenidors de la via pública, ni que aquests estiguin plens.  
12. Els contenidors i iglús de recollida selectiva hauran d’estar distribuïts en el municipi 
segons les necessitats de la població.  
13. La ubicació dels contenidors i iglús serà decidida pel Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament, conjugant la població, la proximitat i l’absència de molèsties. 
14. L’Ajuntament podrà establir reserves d’espai a les voreres o espais adients de la via 
pública per a l’emplaçament de contenidors i iglús.  
15. Correspondrà a l’Ajuntament o empresa adjudicatària del servei, la neteja dels 
contenidors i iglús, el seu entorn i la reparació o substitució dels que s’hagin fet malbé.  
16. Tots els edificis per a habitatges, locals industrials i comercials i restants establiments a 
què es fa referència en els articles anteriors que siguin de nova edificació o gran 
rehabilitació hauran de disposar d’un espai de dimensions suficients per a l’acumulació i 
emmagatzematge dels residus diàriament produïts i/o dels elements de contenció utilitzats al 
municipi. Com a mínim s’estarà al disposat per la normativa que regula la nova construcció.  
17. En les edificacions construïdes amb anterioritat a la promulgació de la present 
Ordenança, s’haurà de procurar habilitar espais per als residus i/o els elements de contenció 
d’acord amb els requeriments d’aquesta Ordenança. 
18. L’espai per a residus i els elements de contenció destinats a la seva acumulació 
s’hauran de mantenir pels veïns i veïnes, així com pels agents comercials i industrials en 
perfectes condicions d’higiene i netedat.  
19. Tots els habitants i les persones físiques i jurídiques i associacions, en els termes 
previstos en l’Ordenança Fiscal corresponent, estan obligats també a contribuir mitjançant 
l’abonament de la Taxa de recollida i transport dels  residus municipals.  
20. Els titulars d’activitats que generin residus comercials adherits al servei municipal de 
recollida de residus estaran obligades a col·laborar amb l’Ajuntament i els serveis de 
recollida en totes aquelles iniciatives encaminades a potenciar la prevenció, el reciclatge i la 
reutilització dels residus en general. 
21. L’Autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la present 
Ordenança, obligant al causant d’un deteriorament o incompliment a la reparació de l’afecció 
causada, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, d’acord amb el que 
s’estableix als apartats de sancions.  
 
Article 10.-  Prestació dels serveis   
 
1. L’Ajuntament realitzarà la prestació dels serveis, en tots els supòsits previstos en la 
present Ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en cada 
moment consideri més adients i convenients per als interessos del municipi i d’acord amb la 
normativa al respecte.  
2. Els serveis municipals podran, sempre que calgui, realitzar la càrrega, retirada i transport 
dels materials residuals abandonats.  
3. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i recollida de residus 
que segons la present Ordenança correspongui d’efectuar directament als habitants o 
responsables d’establiments, imputant-los el cost dels serveis prestats, i sense perjudici de 
les sancions que en cada cas corresponguin, ni del que civilment fos exigible. 
 
Article 11.-  Aplicacions per analogia  
 
Les normes de la present Ordenança s’aplicaran per analogia en els supòsits que no hi 
estan expressament regulats i que per la seva naturalesa entrin dins del seu àmbit 
d’aplicació. 
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TÍTOL II.  RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA   
 
CAPÍTOL PRIMER -  ASPECTES GENERALS   
 
Article 12.-  Introducció   
 
1. El present Títol regula les condicions en les quals l’Ajuntament prestarà, i l’usuari 
utilitzarà, els serveis destinats a la recollida porta a porta de les fraccions FORM i RESTA 
dels residus municipals als domicilis, establiments comercials, de serveis i industrials del 
municipi.  
2. Tenen la consideració d’usuaris als efectes de prestació d’aquests serveis tots els veïns i 
veïnes de Collbató i els titulars d’activitats generadores de residus comercials adherits al 
sistema municipal de recollida. Uns i altres els utilitzaran d’acord amb les disposicions 
vigents i aquesta Ordenança.  
3. La determinació específica de la programació del servei, dies i horaris de recollida, de les 
bosses, del dipòsit en cubells, bujols i contenidors, etc., i de retirada dels mateixos de la via 
pública; es fixaran en execució de les determinacions previstes en aquesta Ordenança i de 
les modificacions raonades que s’estableixin per l’Alcaldia.  
 
Article 13.-  Obligacions generals dels usuaris  
 
1. La utilització de la modalitat de recollida selectiva porta a porta amb respecte a les 
característiques fixades a l’Ordenança, són obligatòries per als usuaris.  
2.- Tanmateix, es considera obligació de l’usuari efectuar la correcta separació en origen de 
la FORM, tant en quantitat com en qualitat. 
3. Els usuaris estan obligats a lliurar les deixalles en condicions que no produeixin 
abocaments a la via pública mentre es presta el servei.  
4. Els serveis municipals poden rebutjar la recollida dels residus que no hagin estat 
convenientment presentats i lliurats pels usuaris, corresponguin a una fracció no 
corresponent al dia de recollida o s’hagin lliurat fora de l’horari establert, d’acord amb el que 
s’estipula en la present Ordenança. 
 
CAPÍTOL SEGON - DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS 
RESIDUS MUNICIPALS (FORM)  
 
SECCIÓ 1A –  LA FRACCIÓ ORGÀNICA D’ORIGEN DOMÈSTIC 
  
Article 14.-  Dels drets i deures dels usuaris  
 
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida porta a porta per a 
lliurar la FORM.  
2. Correspon als usuaris separar en origen la fracció orgànica de la resta de les deixalles 
mitjançant el cubell de 10 litres, reixat, que s’ha proporcionat per l’Ajuntament per a ubicar 
dins de la llar. Els usuaris, però, en funció de llurs característiques (nombre de persones a 
l’habitatge, hàbits alimentaris, etc. ) poden utilitzar altres cubells de capacitat superior dins el 
domicili. En aquests casos es recomana, però, que els cubells siguin sempre reixats.  
3. Correspon als usuaris lliurar la FORM a la via pública els dies i en l’horari corresponent, 
obligadament en una bossa compostable i dins el cubell estandaritzat de 20 litres, hermètic, 
que també s’haurà proporcionat. 
4. Correspon als usuaris retirar de la via pública el cubell el matí següent (fins a les 10 
hores) al servei de recollida porta a porta.  
 
Article 15.-  De la entrega dels cubells estandarditzats i les bosses compostables per 
a la recollida porta a porta de la FORM 
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1.- Els 2 cubells estandaritzats per a la recollida selectiva de la FORM seran aportats 
gratuïtament a tots els usuaris per part de l’Ajuntament; de forma general abans de l’inici de 
la prestació del servei i a l’atorgament de noves cèdules d’ocupació de nous habitatges o 
nous empadronaments. Qualsevol reposició per pèrdua, trencament, etc. anirà a càrrec del 
particular. 
2.- Inicialment els usuaris també rebran de l’Ajuntament  60 bosses compostables. 
Esgotades aquestes, els usuaris hauran d’adquirir-ne al mercat. L’Ajuntament propiciarà que 
sempre hi hagi establiments al municipi amb estocs de bosses compostables a la venda. 
 
Article 16.-  Del lliurament de la fracció orgànica (FORM) per part dels particulars. 
 
1. Només es recollirà un únic cubell de 20 litres per llar, a excepció d’aquells habitatges de 
famílies nombroses o amb determinats hàbits alimentaris que justifiquin la necessitat de més 
d’un. En aquests casos, s’admet que l’usuari del servei adquireixi, pel seu compte, cubells 
de 40 o 60 litres de capacitat previ avís a l’Ajuntament a fi de comunicar-ho al recollidor. 
 3. Els cubells seran tractats i manipulats, tant pels usuaris en el lliurament, com pel 
personal de recollida en el buidatge, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats els 
residus, serà obligatori tancar la tapa. Els operaris encarregats de la recollida, un cop buidat 
el cubell, el deixaran amb la tapa oberta per tal d’evidenciar que ja s’ha efectuat la recollida.  
4. És obligatori dipositar la fracció orgànica a l’interior del cubell en bosses compostables 
adientment tancades.  
5. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que al respecte facilitin les 
diverses administracions, a fi i efecte que la qualitat de la fracció orgànica recollida sigui 
òptima.  
6.- La freqüència de recollida i els horaris de lliurament dels cubells a la via pública, 
inicialment, són els dimarts, dijous, dissabte i diumenge, lliurant-se els cubells de 20 a 22 
hores i iniciant-se la recollida municipal a les 22 hores. 
7.- Tothom ha de deixar el cubell davant de llur façana corresponent, recomanant-se no 
ocupar la voravia o calçades públiques sinó utilitzant entrants o portals. S’admet penjar els 
cubells en un ganxo a la façana o a la tanca de propietat. 
 
Article 17.-  De la recollida selectiva de restes vegetals assimilables a FORM.  
 
1.- A l’article 5 ja s’ha indicat que s’admeten restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós 
com fullaraca, gespa, rams de flors convenientment tallats i similars dins de la FORM. 
S’admeten aquestes restes vegetals sempre que puguin disposar-se dins del cubell de 20 
litres. 
2.- Si la quantitat de restes vegetals és superior a la capacitat del contenidor, caldrà utilitzar 
els serveis de la deixalleria.  
3. La poda o fracció vegetal de mida gran i tipus llenyós no podrà ser lliurada en el servei de 
recollida porta a porta per a la FORM. Aquesta disposa del servei específic de la deixalleria.  
 
Article 18.-  De les comunitats de veïns  
 
1. A efectes de la recollida selectiva porta a porta, s’entén com a comunitat de veïns 
l’agrupació de més de 4 habitatges que comparteixin una porta de sortida a la via pública.  
2. Per evitar acumulacions de cubells en aquesta porta, les comunitats de veïns tenen dret a 
que l’Ajuntament, prèvia signatura d’una carta de compromisos, els hi subministri un bujol ( 
contenidor de mitjana capacitat) de 80 o 120 litres estandarditzat per al lliurament de la 
fracció orgànica, d’ús comunitari i exclusiu.  
3. Els bujols que corresponguin i els cubells de 10 litres domiciliaris seran cedits 
gratuïtament per part de l’Ajuntament, de forma general abans de l’inici de la prestació del 
servei i a l’atorgament de noves cèdules d’ocupació a agrupacions de més de 4 habitatges. 
Qualsevol reposició per pèrdua, trencament, etc. anirà a càrrec dels particulars. 
4. Quan a les condicions d’ús, la comunitat de veïns està compromesa als següents punts:  
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a) Els bujols s’utilitzaran exclusivament per la separació i recollida porta a porta de la fracció 
orgànica.  
b) Els bujols han de restar durant tot el dia tancats i buits en un espai privat dins de la 
comunitat.  
c) Els dies de recollida corresponents, a les 8 de la tarda es situarà el bujol a la via pública 
per part d’un responsable de la comunitat, conforme a les condicions de lliurament i d’horari 
generals. S’han de deixar sempre tancats.  
d) Els diferents habitatges de la comunitat posaran llurs bosses compostables de FORM, 
tancades, dins del bujol corresponent. 
d) L’endemà del servei de recollida porta a porta s’ha de retirar de la via pública el bujol per 
part d’un responsable de la comunitat.  
e) La gestió del bujol respecte de neteja, ubicació interior i a la via pública és responsabilitat 
de la comunitat de propietaris.  
5. Els bujols hauran d’estar clarament identificats amb l’adreça de la comunitat.  
6. A part de les condicions específiques esmentades, es compliran la resta de condicions 
dels habitatges individuals. 
7.- Els habitatges que formen la comunitat rebran el cubell individualitzat de 10 litres i el 
paquet de 60 bosses compostables cedits per l’Ajuntament. 
 
SECCIÓ 2A– LA FRACCIÓ ORGÀNICA D’ORIGEN COMERCIAL  
 
Article 19 .-  Dels drets i deures dels usuaris comercials adherits al sistema 
municipal 
 
1. S’entendrà que un productor local de residus comercials continua adherit al sistema 
municipal de recollides de residus, tal com ara, mentre no manifesti davant de l’Ajuntament 
la voluntat de gestionar-los per si mateix. En aquest cas, s’haurà de complir en tot el què 
s’indica a l’article 7.b) d’aquesta Ordenança. 
2.- Aquests productors estan subjectes a les mateixes condicions generals (separació en 
origen - en quantitat i qualitat -, freqüències de recollida, horaris de lliurament i retirada dels 
cubells o bujols, etc.) que els domicilis. Només en aquells casos expressament autoritzats 
per l’Ajuntament aquestes condicions podran ser diferents. 
3. Les parades del mercat ambulant dels diumenges que generin FORM reben la mateixa 
condició que la resta d’activitats comercials i els caldrà complir l’establert per aquestes. En 
qualsevol cas han de lliurar la FORM dins dels contenidors de 120 o 240 litres que es 
repartiran convenientment per la zona a l’inici de cada mercat. Realitzada la recollida dels 
diumenges, aquests bujols seran desats, a l’endemà del de recollida, pels serveis municipals 
fins el proper mercat. Les parades generadores de FORM deixaran la via pública neta de 
fracció orgànica i seguiran en tot moment les indicacions específiques que l’Ajuntament 
determini.  
 
Article 20.-  Dels cubells o bujols estandarditzats i les fundes compostables 
 
1. Els grans generadors comercials de FORM tenen el dret a que l’Ajuntament els hi cedeixi 
els bujols estandarditzats de 80, 120 o 240 litres que es consideri necessari i suficient en 
funció de la seva generació de fracció orgànica. El color característic serà també el marró. 
També se’ls hi subministrarà 50 fundes (bossa de mitjana capacitat )compostables de 80 o 
120 litres. 
2.- Els petits generadors de FORM rebran els cubells de 10 i 20 litres com els habitatges , 
igualment amb un paquet de 60 bosses compostables. 
3.- Esgotades les fundes compostables cedides als grans generadors de FORM, aquests 
podran optar per continuar fent-les servir adquirint-les pel seu compte o utilitzar bossa 
industrial tradicional o, si és el cas de que es generi FORM sense lixiviats, disposar la 
FORM directament al bujol sense cap bossa. 
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4. L’Ajuntament, de forma general, abans de l’inici de la prestació del servei lliurarà un sol 
cubell o bujol per establiment. En cas de necessitar-ne més, l’establiment haurà d’adquirir-lo 
pel seu compte. Qualsevol reposició per pèrdua, trencament, etc. anirà a càrrec del titular. 
5. Els cubells i bujols seran tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel personal de 
recollida, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats els residus al carrer, serà 
obligatori tancar la tapa.  
6. El lliurament de la fracció orgànica en els cubells i bujols es realitzarà amb bosses o 
fundes compostables, que es tancaran de manera estanca i seran impermeables, llevat de 
l’excepció indicada al punt 3 pels grans generadors .  
7. Correspon als usuaris comercials retirar de la via pública els cubells o els bujols un cop 
efectuada la recollida porta a porta.  
8. En cas que els cubells o els bujols tinguin un fàcil accés des de la via pública, correspon a 
l’usuari comercial el control d’abocaments incontrolats i del seu contingut.  
9. Quan a les condicions d’ús, els establiments comercials  grans generadors de FORM 
s’han de comprometre als següents punts:  
a) Els bujols s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida porta a porta de la fracció 
orgànica.  
b) Els bujols han de restar durant tot el dia tancats en un espai privat dins l’establiment 
comercial o dins el recinte de l’establiment.  
c) Els dies de recollida corresponents, se situarà el bujol a la via pública per part d’un 
responsable de l’establiment, conforme a les condicions de lliurament i d’horari. S’han de 
deixar sempre tancats.  
d) Després del servei de recollida porta a porta s’ha de retirar de la via pública el bujol per 
part d’un responsable de l’establiment.  
f) La gestió del bujol respecte de llur neteja, ubicació interior i a la via pública, és 
responsabilitat de l’establiment comercial. 
 
CAPÍTOL TERCER -  DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ RESTA 
 
SECCIÓ 1a. –  LA FRACCIÓ RESTA D’ORIGEN DOMÈSTIC  
 
Article 21.-  Dels drets i deures dels usuaris  
 
1. Tots els usuaris tenen el dret d’utilitzar el servei de recollida porta a porta per a lliurar la 
fracció RESTA dels residus municipals.  
2. Correspon als usuaris separar en origen la fracció RESTA  de les altres fraccions.  
3. Correspon als usuaris lliurar la RESTA dins la bossa, a la via pública, els dies i en l’horari 
corresponent perquè es reculli porta a porta.  
 
Article 22.-  Del lliurament de la RESTA  
 
1.- Per a lliurar la RESTA no és obligatori l’ús de bosses o cubells estandaritzats. 
2.- Sí que és obligatori dipositar-la  en bosses impermeables, estanques, tancades i no més 
grans de 20 litres..  
3.- A la via pública poden disposar-se directament les bosses en les condicions abans 
indicades o dipositar-les dins de cubells tradicionals de 10 – 25 litres, deixats als mateixos 
llocs indicats a l’article 16.6 per a l’orgànica.  
4.- La freqüència de recollida i els horaris de lliurament de les bosses o de les bosses dins 
de cubells a la via pública, inicialment, són els dimecres i dissabte, lliurant-se de 20 a 22 
hores i iniciant-se la recollida municipal a les 22 hores. 
 
SECCIÓ 2A –  LA FRACCIÓ RESTA D’ORIGEN COMERCIAL  
 
Article 23.-  Dels drets i deures dels usuaris comercials adherits al sistema 
municipal 
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1.- Els usuaris comercials que generin RESTA estan subjectes a les mateixes condicions 
que els domiciliaris, en el benentès de que les bosses i els cubells o bujols que puguin 
utilitzar-se, ho seran de les dimensions i resistència adequades segons llur volum generat. 
2. El lliurament de la resta es farà en bosses impermeables i estanques de tipus comercial, 
que s’hauran de tancar i deixar davant de l’establiment En cap cas s’utilitzarà el cubell 
destinat a la matèria orgànica per dipositar la bossa de resta. 
3. Les parades del mercat ambulant dels diumenges que generin RESTA reben la mateixa 
condició que la resta d’activitats comercials i els caldrà complir l’establert per aquestes. En 
qualsevol cas han de lliurar la RESTA dins dels contenidors destinats a aquesta finalitat que 
es repartiran convenientment per la zona a l’inici de cada mercat. Realitzada la recollida dels 
diumenges, aquests bujols seran desats, a l’endemà del de recollida, pels serveis municipals 
fins el proper mercat. Les parades generadores de RESTA deixaran la via pública neta de 
fracció orgànica i seguiran en tot moment les indicacions específiques que l’Ajuntament 
determini.  
 
 
CAPÍTOL QUART –  DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE FORM I RESTA EN ÀREES 
D’EMERGÈNCIA 
 
Article 24.-  Situacions imprevistes i d’emergència  
 
A efectes de la recollida porta a porta, es consideren situacions imprevistes o d’emergència 
aquelles per les quals es fa manifestament impossible l’adaptació a l’horari de lliurament i 
recollida per causes personals justificades ( horari de treball, anades fora del municipi, retorn 
al domicili de 1a. residència, etc.).  
 
Article 25.-  La deixalleria com a àrea d’emergència 
 
1. Per a aquests casos d’emergència, es disposarà de la deixalleria municipal com a única 
àrea d’emergència del municipi a disposició del porta a porta, exclusivament durant l’horari 
de tardes habitual de la deixalleria, a més dels diumenges i festius per la tarda, per a 
aportar-hi la FORM i la RESTA en les condicions generals establertes en els capítols 
anteriors. 
2.- L’aportació de FORM o RESTA a la deixalleria no comptabilitzarà com a entrada d’usuari 
a la deixalleria als efectes de les bonificacions de la taxa de residus. 
3.- Els diumenges i festius per la tarda, horari en que usualment no està funcionant la 
deixalleria com a tal, només podrà entrar-se d’emergència la FORM i la RESTA del porta a 
porta. Per a qualsevol altre residu dels admesos a la deixalleria, s’estarà al seu horari 
habitual. 
4.- La deixalleria es dotarà d’un mínim de 3 bujols de 240 litres cadascun per la FORM i de 2 
contenidors de 1100 litres per a la RESTA, que s’ubicaran a l’interior, a prop de la porta 
d’entrada. 
5.- L’operari de la deixalleria, a les 7 o a les 8 de la tarda - segons horari d’hivern o d’estiu, 
respectivament - d’un dia que es realitzi alguna o ambdues de les recollides porta a porta, 
traurà els bujols i contenidors que corresponguin a la voravia per a la seva recollida. Un cop 
realitzat el buidat d’aquests elements l’empresa adjudicatària els entrarà de nou a la 
deixalleria. 
6.- Aquests bujols i contenidors seran netejats per l’empresa adjudicatària del servei de 
recollida, en la freqüència estipulada en el seu contracte. 
 
Article 26.-  Utilització pels generadors de residus comercials  
 
Els titulars de residus comercials que precisin de l’àrea d’emergència per a lliurar la FORM i 
la RESTA, podran fer-ho de manera puntual.  
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CAPÍTOL CINQUÈ –  ESPECIFICITATS DELS HABITATGES I ACTIVITATS EN 
SÒL RÚSTIC  
 
Article 27.-  Justificació de l’especificitat i tipologia de recollides. 
 
La dispersió d’habitatges i el tipus de camins del sòl rústic, fa inviable que el servei de 
recollida selectiva de FORM i RESTA pugui efectuar-se  porta a porta. En funció de llurs 
característiques podem diferenciar dues tipologies de recollida: 
a) A la zona de Can Guineu, que concentra 3 masies –  Can Martí Joan, Can Guineu i Can 
Perellonch – a més d’una vintena d’altres habitatges residencials producte d’una parcel·lació 
agrícola dels anys 60; es realitzarà la recollida a l’àrea d’aportació de Quatre Camins. 
b) Per a la resta de masies, habitatges o activitats en sòl rústic s’adopten solucions 
específiques. 
 
Article 28.-  Disposicions generals 
 
1.- Llevat de les especificacions contingudes als següents articles, a tots els habitatges i 
activitats del sòl rústic se’ls aplica les consideracions generals indicades en aquest títol per 
als habitatges i les activitats generadores de residus comercials, respectivament. Tots els 
usuaris del servei de recollida de residus d’aquestes zones  estan obligats al compliment de 
totes les condicions referides a la segregació de les fraccions FORM i RESTA en origen - en 
quantitat i qualitat -,  freqüència de recollida, horaris, condicions de lliurament de les 
diferents fraccions, utilització de bosses compostables per a la FORM, etc.  
2.- Tots els habitatges, incloent-s’hi la indústria MCV que, com a petit generador de FORM, 
s’assimila a un habitatge, tenen dret a rebre de l’Ajuntament els cubells de 10 i 20 litres i un 
grup de 60 bosses compostables. L’activitat “Nueva Frontera” que, tot i pertànyer al municipi 
veí dels Hostalets de Pierola, diposita els residus a Collbató, té dret a rebre un bujol de 120 
o 240 litres i un paquet de 50 fundes compostables. 
 
SECCIÓ 1ª - ÀREA D’APORTACIÓ DE QUATRE CAMINS 
 
Article 29.-  Lliurament de les fraccions de FORM i RESTA. 
 
1.- Aquesta àrea d’aportació, dotada ja d’iglús per la recollida selectiva de vidre, envasos i 
paper-cartró, es dotarà també d’un mínim d’1 bujol comunitari de 240 litres per a recollir la 
FORM i un contenidor de 1100 litres per a la RESTA.  
2.- Cada habitatge podrà transportar la FORM des del seu domicili a l’àrea d’aportació amb 
el cubell de 20 litres, hermètic, que es buidarà al bujol allà existent.  
3.- El lliurament de la RESTA es farà en les bosses comercials de fins a 20 litres admeses 
per a habitatges i es disposarà directament dins del contenidor de 1100 litres. 
3.- La neteja del bujol i del contenidor es realitzarà per l’empresa concessionària del servei 
de recollida amb la periodicitat fixada en el contracte.  
 
SECCIÓ 2ª - ALTRES HABITATGES O ACTIVITATS EN EL SÒL RÚSTIC 
 
Article 30.-  Lliurament dels cubells o bujols per a la recollida de FORM 
 
1.- El conjunt d’edificacions anomenat La masia de La Fumada, traurà els cubells de 20 
litres davant la masia a tocar del lateral de l’A-2 direcció Lleida. 
2.- Les masies de Cal Pigó i Can Joan Mestres, els traurà a l’inici del camí d’accés, també al 
mateix lateral de l’A-2.  
3.- El restaurant de Can Llates i els habitatges contigus els dipositaran  a l’aparcament del 
restaurant. 
4.- L’habitatge de’n Joaquim Rovira els disposaran al lateral de l’A-2 direcció Lleida 
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5.- La indústria MCV traurà el cubell a l’entrada de la instal·lació, al camí de Can Dolcet. 
6.- La Masia de Cal Po el treurà a l’inici del camí de les Oliveres, a tocar del c/ Torrefarrera. 
7.- L’activitat “Nueva Frontera” transportarà el bujol també a l’inici del camí de les Oliveres, a 
tocar del c/ Torrefarrera. 
8.- Tots ells retiraran el cubell o el bujol a l’endemà o després de la recollida. 
9.- Donades les especificitats d’aquests habitatges disseminats, s’admetran d’altres 
solucions per a la disposició de cubells o bujols sempre que es comuniquin a l’Ajuntament i 
mantinguin els mateixos estàndards generals.  
 
Article 31.-  Lliurament de RESTA 
 
En els llocs indicats a l’article anterior, els habitatges i la indústria de MCV lliurà les bosses 
de RESTA que no faran més de 20 litres tal com els domicilis de la resta de municipi. El 
centre “Nueva Frontera” i el restaurant de Can Llates s’adaptaran a les condicions de la 
resta de generadors comercials. 
 
CAPÍTOL SISÈ –  DELS BOLQUERS 
 
Article 32.- Dels drets i deures dels usuaris  
 
1. A causa de les necessitats de lliurar els residus de bolquers - compreses i apòsits 
incloses – amb una freqüència regular per qüestions higièniques i sanitàries es gestionaran 
dins del sistema porta a porta, tant els dies de recollida de FORM com els de recollida de 
RESTA.  
2. Coincidint amb la recollida de RESTA, els bolquers poden posar-se a la mateixa bossa 
que la utilitzada per la resta. 
3.- Si es lliuren bolquers els dies de recollida de FORM, aquests poden disposar-se en una 
bossa tradicional de plàstic impermeable i prou resistent que es deixarà al costat del cubell 
de FORM per a una correcta diferenciació per part del recollidor.  
4.- Està prohibit barrejar bolquers a la bossa de FORM. 
5.- Les residències geriàtriques i les escoles bressol, grans generadors de bolquers, 
disposaran pel seu ús exclusiu d’un contenidor de 1.100 litres per disposar-hi les bosses de 
RESTA i de bolquers. En aquests casos  és recomanable la utilització de bosses 
específiques de color clar. 
 
CAPÍTOL 7È –  DELS EXCREMENTS D’ANIMALS DE COMPANYIA 
  
Article 33.-  Dels drets i deures dels usuaris  
 
1. Per les mateixes raons indicades a l’article anterior, els excrements d’animals de 
companyia es gestionaran dins del sistema porta a porta, tant els dies de recollida de FORM 
com els de recollida de RESTA.  
2.- Els excrements sòlids poden disposar-se tant en les bosses de FORM com en les de 
RESTA; no així les terres o sorres que s’utilitzen usualment i que s’han de disposar 
obligadament en la bossa de RESTA.  
 
 
CAPÍTOL VUITÈ  –  PROHIBICIONS I CONTROL DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
PORTA A PORTA   
 
Article 34.-  Prohibicions   
 
Resta prohibit el següent:  
1. Deixar d’utilitzar els serveis de recollida de la fracció orgànica i resta previstos en aquesta 
Ordenança tot i generar aquestes fraccions de residus, d’origen domèstic o comercial. 
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Queden exempts d’aquesta prohibició aquells titulars d’activitats generadores de residus 
comercials que hagin contractat un gestor autoritzat en els termes indicats a l’article 19. 
2. Dipositar en l’interior dels elements de contenció (cubells, bosses o bujols 
estandarditzats) per a la recollida selectiva porta a porta qualsevol material o residu que no 
s’ajusti al que preveu aquesta Ordenança.  
3. Dipositar materials inorgànics barrejats amb la fracció orgànica o bé fer-ho en els 
contenidors específics de les àrees d’aportació o d’emergència.  
4. El lliurament sense els elements de contenció establerts als articles anteriors.  
5. Dipositar bosses de residus a l’interior de les papereres municipals. Aquestes són d’ús 
exclusiu per deixalles generades puntualment al carrer.  
6. Abandonar escombraries fora dels elements de contenció.  
7. Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública.  
8. Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres municipis.  
9. El lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.  
10. Abandonar residus fora dels dies i horaris previstos.  
11. Prendre o malmetre un cubell d’un altre veí o un cubell comercial.  
12. Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres, o a qualsevol altre lloc 
diferent del que específicament s’ha previst.  
13. Tractar els cubells, bujols, contenidors, etc., amb poca cura, i malmetre’ls.  
14. Qualsevol altre actuació contraria al contingut de la present ordenança. 
 
Article 35.-  Control de l’activitat   
 
1. L’Ajuntament exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat de la separació i la 
bondat del sistema, i farà les campanyes d’informació, amonestació i sanció, si s’escau, a 
les persones responsables.  
2. L’Alcaldia podrà introduir modificacions justificades en quant a freqüència, horari del 
servei i condicions de lliurament dels residus. Per això, s’utilitzaran mecanismes de consulta 
i participació ciutadana al Consell Municipal de Medi Ambient o a sectors que puguin resultar 
afectats pels possibles canvis. 
 3. En cas d’anomalies en la prestació del servei de recollida porta a porta, l’Ajuntament 
s’obliga a posar tots els mitjans a disposició dels usuaris per rebre la queixa i resoldre-la en 
la màxima celeritat possible, així com actuar com consideri convenientment respecte 
l’empresa adjudicatària.  
4. Només es consideren festius pel servei de recollida porta a porta els dies 1 de gener i 25 
de desembre. En cas de manca de servei general de recollida porta a porta per festius 
s’informarà amb 7 dies d’antelació a la població sobre els canvis de servei.  
5. En cas de no realització del servei per causes alienes a la voluntat de l’Ajuntament 
s’informarà a tota la població amb la suficient antelació. 
 
Article 36.-  Incompliment del lliurament  
 
1. L’Ajuntament o l’empresa adjudicatària es reserven el dret de no recollir l’interior del 
cubell (o bujol) de la fracció orgànica, les bosses de resta, dels bolquers i dels excrements 
d’animals barrejats amb sorres, en cas d’incompliment de les condicions fixades en la 
present Ordenança.  
En aquests casos, s’informarà a l’usuari del motiu pel qual no s’ha prestat el servei a través 
d’un adhesiu, i sense perjudici de la resta d’accions previstes, segons la seva gravetat.  
2. Els usuaris estan obligats a retirar de la via pública l’element de contenció buit o sobre el 
qual no s’ha prestat el servei per incompliment de les condicions de lliurament, el matí 
següent al servei de recollida porta a porta (abans de les 10 hores), havent de deixar net 
l’espai urbà que s’hagués embrutat per un deficient lliurament.  
3. En cas de la no retirada d’elements de contenció que incompleixen les condicions de 
lliurament o s’abandonin els residus, sens perjudici de la sanció per incompliment dels punts 
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anteriors, l’Ajuntament pot realitzat un servei de recollida i neteja, el cost del qual correria a 
càrrec de l’infractor. 
 
Article 37.-  De l’aprofitament i de la recollida selectiva dels materials residuals 
continguts en els residus municipals.  
 
1. Un cop dipositats els residus al carrer, en espera d’ésser recollits pels serveis municipals, 
adquiriran el caràcter de propietat municipal, sense perjudici del que determina l’article 
anterior.  
2. Als efectes de recollida selectiva, la propietat municipal sobre els residus municipals es fa 
plena en el moment en què els residus són deixats dins els elements de contenció i a la via 
pública en els termes que disposa aquesta ordenança.  
3. Ningú pot dedicar-se a la recollida o aprofitament dels residus municipals sense 
autorització prèvia municipal. Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de 
residu dipositat en els elements de contenció (bosses, cubells, bujols o contenidors) en 
espera d’ésser recollit pels serveis municipals, excepte que hom disposi d’autorització 
expressa atorgada per l’Ajuntament.  
 
Article 38.-  Molèsties a la prestació dels servei per vehicles mal estacionats 
 
El Servei de Vigilància Local sancionarà als propietaris de vehicles mal estacionats que 
impedeixin la normal prestació del servei de recollida, i podrà retirar els vehicles d’acord 
amb la normativa al respecte.  

 
TÍTOL III.  RECOLLIDES SELECTIVES EN IGLÚS I CONTENIDORS EN ÀREES 
D’APORTACIÓ A LA VIA PÚBLICA 
 
CAPÍTOL PRIMER –  ASPECTES GENERALS 
 
Article 39.- Introducció   
 
El present Títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament prestarà, i l’usuari utilitzarà, 
els serveis destinats a la recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper-cartró, envasos 
lleugers i embolcalls i roba-calçat dels residus municipals, mitjançant iglús i contenidors a la 
via pública. Puntualment, els usuaris també podran aportar aquestes fraccions a la 
deixalleria. 
 
Article 40.-  Prestació del servei. 
 
El servei de recollida el prestarà l’Ajuntament, de forma directa o indirecta. En qualsevol cas 
i respecte d’aquestes tres fraccions, sempre es prestaran el serveis dins dels paràmetres 
establerts pels Sistemes Integrats de Gestió – SIG – Ecoembes i Ecovidrio.  
 
CAPÍTOL SEGON –  DE LES RECOLLIDES SELECTIVES 
 
Article 41.-  Disposicions comunes. 
 
1.- Com a àrea d’aportació hem d’entendre aquells espais de la via pública o d’altres zones 
públiques on es concentren iglús i/o contenidors per la recollida selectiva de determinades 
fraccions dels residus municipals. 
2.- Els iglús o contenidors ubicats a la via pública per a la recollida selectiva, s’identificaran 
amb diferents colors – verd pel vidre, blau pel paper-cartró, groc pels envasos lleugers i 
embolcalls i carabassa per la roba, tèxtils i calçat - i mitjançant pictogrames i textos 
específics. 
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3.- Els materials admesos en cada iglú o contenidor es corresponen amb els establerts per a 
cada fracció a l’article 5 d’aquesta Ordenança. 
4.- Tots els usuaris generadors d’aquestes fraccions – domiciliaris o comercials - tenen el 
dret d’utilitzar el servei de recollida amb iglús o contenidors a la via pública. Correspon als 
usuaris separar en origen les diferents fraccions.  
5. És obligatori dipositar cada fracció a l’interior del iglú o contenidor corresponent de la via 
pública. Puntualment poden disposar-se a la deixalleria. 
6. Els iglús i contenidors de la via pública estaran distribuïts pel municipi considerant la 
població existent, llur generació de les fraccions i evitant al màxim les possibles molèsties 
per soroll i d’altres; segons distribució dels serveis tècnics municipals aprovada per l’Alcaldia 
o la Regidora de Medi Ambient, que la podran revisar o modificar. 
7. L’Ajuntament podrà establir els guals o reserves d’espai a les voreres o espais adients de 
la via pública per a l’emplaçament dels iglús, i contenidors. 
8. Correspondrà a l’Ajuntament o a l’empresa adjudicatària del servei, la neteja dels iglús, 
contenidors, espais delimitats per a la recollida, el seu entorn i la reparació o substitució dels 
materials que s’hagin fet malbé. 
 
Article 42.-  Lliurament de les fraccions 
 
1.- Es recomana lliurar el vidre per unitats, els envasos lleugers i embolcalls dins d’una 
bossa tradicional lligada i prèvia premsada/trepitjada dels envasos plàstics per minorar el 
seu volum, i la roba, els tèxtils i les sabates dins de  bosses tradicionals lligades.  
2.- És obligat lliurar el cartró de tot tipus de caixes i embalatges plegat, trepitjat o tallat a fi 
d’introduir-lo correctament a l’interior de l’iglú i reduir el seu volum. 
3.- La propietat de les caixes i embalatges de cartró que usualment entren a un domicili o 
activitat contenint mobles, electrodomèstics o d’altres estris, són propietat del resident al 
domicili receptor mentre no siguin disposats al interior de l’iglú corresponent. 
4.- Per lliurar la roba, tèxtils i calçat al contenidor específic s’ha de realitzar l’operació de 
disposar les bosses a la safata del contenidor i amb la palanca existent, fer-la caure al seu 
interior. 
 
Article 43.-  Els iglús i contenidors pels usuaris disseminats 
 
1.- Els usuaris disseminats estan també subjectes als drets i obligacions de l’articulat 
anterior i poden fer servir qualsevol àrea d’aportació de les existents al municipi. 
 
Article 44.-  Prohibicions  
 
Resta prohibit el següent:  
1. Dipositar a l’interior dels iglús, contenidors o espais habilitats per a la recollida selectiva 
qualsevol material, residu o fracció que no s’ajusti al que s’ha disposat als articles anteriors.  
2. Dipositar residus en estat líquid a l’interior d’aquests iglús o contenidors o espais 
habilitats. Així mateix està prohibit disposar-hi envasos que encara continguin líquid. 
3. Dipositar els residus fora dels iglús o contenidors. En cas que estiguin plens es 
dipositaran en altres situats en les immediacions.  
4. El triatge d’objectes i residus dins i fora dels iglús i contenidors. 
5. Estacionar vehicles davant de la zona on s’ubiquen els iglús o contenidors de tal manera 
que impedeixin o destorbin les operacions corresponents a la càrrega, descàrrega, neteja i 
trasllat. 
 
Article 45.- Establiment de nous serveis o modificacions 
 
L’Ajuntament podrà establir recollides selectives específiques a determinats sectors o 
modificar el sistema de recollida establert, prèvia consulta amb els sectors implicats i 
informe del Consell Municipal de Medi Ambient. 
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TÍTOL IV.  ALTRES RECOLLIDES SELECTIVES 
 
CAPÍTOL PRIMER -  RECOLLIDA SELECTIVA DE PILES 
 
Article 46.-  Recollida de piles  
 
1. Les piles podran ser lliurades a la Deixalleria Municipal o als establiments comercials i 
equipaments municipals que disposin de cubells especials. Degut a la seva perillositat per al 
medi ambient, en cap cas es podran llençar dins dels iglús, contenidors o cubells d’altres 
residus, barrejar-los amb altres fraccions o llençar-los a la via pública, la natura, etc.  
 
CAPÍTOL SEGON -  RECOLLIDA SELECTIVA DE FÀRMACS 
 
Article 47.-  Recollida de fàrmacs  
 
Els fàrmacs o medicaments caducats, no utilitzats o mig buits, així com els envasos que els 
contenen o contenien, podran ser lliurats a la Deixalleria Municipal o al Centre d’Assistència 
Primària - CAP -  o a la farmàcia local que disposi dels contenidors específics. En cap cas 
es podran llençar dins dels iglús, contenidors o cubells d’altres residus, barrejar-los amb 
altres fraccions o llençar-los a la via pública, la natura, etc.  
 
CAPÍTOL TERCER -  RECOLLIDA SELECTIVA D’OLIS VEGETALS USATS 
 
Article 48.-  Dels olis vegetals usats als domicilis 
 
Els generadors domèstics poden portar els olis vegetals usats a la Deixalleria Municipal. 
Tanmateix l’Ajuntament podrà habilitar amb contenidors específics per aquesta fracció a 
determinats equipaments o espais públics. 
 
Article 49.-  Dels olis vegetals usats en menjadors col·lectius. 
 
Donat que abocar els olis usats al clavegueram suposa un important i puntual augment de la 
contaminació per matèria orgànica al clavegueram públic i a l’EDAR d’Abrera, es considera 
obligat lliura’l a la Deixalleria municipal o conveniar llur recollida per un gestor autoritzat.  
 
 
TÍTOL V. RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE VOLUMINOSOS 
 
Article 50.-  Servei de recollida de voluminosos 
 
1.- Per a la tipologia de residus definida a l’article 5.i) d’aquesta Ordenança, l’Ajuntament 
estableix el servei de recollida de residus municipals voluminosos domèstics o comercials, 
amb exclusió de qualsevol tipus de residu voluminós de naturalesa industrial.  
2.- El servei el pot prestar directament l’Ajuntament o a través d’empresa adjudicatària. 
3.- S’estableix la freqüència d’un servei setmanal que, no obstant, podrà incrementar-se si 
l’ajuntament ho considera convenient. 
 
Article 51.-  Condicions generals de lliurament dels voluminosos. 
 
1.- El servei es prestarà els dimarts al matí. Prèviament, amb un mínim de 24 hores 
d’antelació, l’usuari haurà de trucar a l’Ajuntament de Collbató o a l’empresa concessionària, 
segons sigui el cas. A la mateixa s’han d’especificar clarament tots els voluminosos – tipus i 
nombre – que es pretenen que siguin recollits. 



 

Ord.M.60   pàg. 21 

2.- Els criteris orientatius d’inclusió dins aquest servei seran els següents: uns 10 estris amb 
un límit màxim d’uns 2 m3 de volum real o uns 4 m3 de volum aparent, de residus 
voluminosos.  
3.- Els voluminosos s’hauran de deixar a la façana de l’habitatge o l’establiment, si no 
entorpeixen el pas de vehicles o peatons, a l’interior de la propietat particular amb lliure o 
fàcil accés pel servei o, excepcionalment, al costat de l’àrea d’aportació d’iglús o contenidors 
més propera; el matí corresponent al mateix dia de la recollida. També excepcionalment i de 
manera justificada, es podrà dipositar els voluminosos el dia abans de la recollida, per la 
tarda o nit.  
4.- Per raó de la capacitat del servei i de les peticions hagudes del mateix, l’ajuntament pot 
imposar determinades restriccions o limitacions a una sol·licitud determinada, com ara un 
desballestament previ o l’aportació dels voluminosos en varis serveis. 
 
Article 52.-  Excepcions al servei. 
 
1.- Amb independència de l’excepció general als voluminosos industrials, aquest servei no 
contempla una mudança - buidatge complert d’un habitatge o establiment o una gran part 
d’aquests -.  
2.- El servei tampoc contempla la recollida de maquinària del sector comercial que no és 
assimilable a residus municipals voluminosos. Aquesta, no obstant, podrà lliurar-se a la 
deixalleria.  
 
 
TÍTOL VI.  ALTRES ASPECTES GENERALS A CONSIDERAR. 
 
CAPÍTOL PRIMER -  ACTES LÚDICS 
 
Article 53.-   Dels actes lúdics i públics generadors de residus municipals   
 
1. Per a esdeveniments públics, organitzats directament per l’Ajuntament o a través 
d’entitats o col·lectius locals, on es generi puntualment una quantitat elevada de residus 
municipals i que no pugui ser recollida segons el sistema habitual; l’Àrea municipal de qui 
depengui l’esdeveniment es coordinarà amb la de medi ambient per concretar la 
metodologia de la recollida.  
2. En cas de necessitar elements de contenció específicament per l’acte, l’Ajuntament hi 
aportarà els bujols o contenidors necessaris per a la seva recollida selectiva.  
3.- Si l’esdeveniment és responsabilitat exclusiva d’una entitat o col·lectiu locals, aquests 
seran els responsables de la devolució dels elements de contenció subministrats per 
l’Ajuntament en perfectes condicions; en cas contrari l’Ajuntament podrà rescabalar-se dels 
elements deteriorats. 
 
CAPÍTOL SEGON –  INSTAL·LACIONS I ESPAIS ALS EDIFICIS 
 
Article 54.-   Instal·lacions i espais als edificis  
 
1.- Tots els edificis per a habitatges particulars, locals industrials i comercials i restants 
establiments de característiques anàlogues i que siguin de nova edificació hauran de 
disposar d’un espai delimitat i de dimensions suficients, habilitat a l’efecte, per a 
l’acumulació i emmagatzematge dels residus municipals diàriament produïts i regulats per 
aquesta Ordenança. Aquest espai és independent d’altres requeriments d’espais per a 
residus propis industrials. 
2.- En les edificacions construïdes amb anterioritat a la promulgació de la present 
Ordenança, s’hauran d’habilitar els espais precisos per als  residus municipals generats si 
les condicions de prestació de servei de recollida així ho fan exigible.  
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3.- L’espai per a residus i els elements de contenció destinats a la seva acumulació s’hauran 
de mantenir en perfectes condicions d’higiene, netedat, ventilació, etc.  
 
CAPÍTOL TERCER –  FRACCIÓ VEGETAL RESULTANT D’UNA TALA D’ARBRES 
O PODA DE L’ARBRAT VIARI 
 
Article 55.-  Excepció dels serveis de recollida municipals respecte d’una tala 
d’arbres en sòl urbà. 
 
1.- Una tala d’arbres adults – de més de 15 cm de diàmetre mesurat a 1 m del terra - en sòl 
urbà, producte de qualsevol circumstància com la construcció d’un nou edifici o instal·lació, 
una ampliació, una tala d’arbres perillosos, una aclarida o similar; genera tal quantitat de 
fracció vegetal llenyosa que la fa inabastable als serveis de recollida municipals inclosa la 
deixalleria. A fi d’evitar el col·lapse dels sistemes i instal·lacions municipals s’estableix 
l’obligatorietat de transportar el producte d’una tala a disposició d’una planta de 
compostatge o similar.   
 
Article 56.-  Respecte de les tales en sòl rústic 
 
En aquests casos s’està a disposició de la normativa específica que ho regula. 
 
Article 57.-  Respecte de les tales en franges de protecció front dels incendis 
forestals i de la poda de l’arbrat viari. 
 
1.- A les franges de protecció, que poden ser en sòl urbà o rústic s’estableixen les següents 
condicions generals: 
a) El tronc resultant d’una tala o aclarida d’arbres, es retirarà i comercialitzarà per la pròpia 
empresa que efectuï la tala o es tallarà a la longitud màxima de 60 cm i s’apilaran en llocs 
accessibles per a l’aprofitament energètic pel veïnat. 
b) De la brancada se’n separarà la llenya que es tallarà i disposarà com a l’apartat anterior, i 
la brancada sobrant i menuda més l’herba i el matoll que s’hagi d’eliminar es trituraran al lloc 
i es deixarà el triturat al terra. 
2.- La poda de l’arbrat viari s’apilarà i triturarà en zones habilitades per l’Ajuntament i es 
deixarà a disposició del veïnat que la vulgui aprofitar com a material estructurant pel sòl del 
jardí o per l’autocompostatge de la FORM. 
 
 
TÍTOL VII.  EL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL 
 
Article 58.-  Objecte i objectiu fonamental 
 
1.- D’acord amb l’article 3.3.f) del TRLRC, la Deixalleria és un centre de recepció i 
emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida 
domiciliària.  
2.- Això no obstant, la instal·lació es considera, alhora, com a punt de reforç de 
determinades recollides selectives que també es practiquen al municipi. 
3.- La instal·lació, finalment, també es concep com a punt d’emergència de la recollida Porta 
a Porta d’acord amb l’indicat al capítol quart del títol II d’aquest Ordenança.  
4.- L’objectiu fonamental de la Deixalleria és segregar dels residus municipals tots aquells 
residus especials - perillosos, tòxics - que, en petites quantitats, es generen a la llar o a les 
activitats no industrials. Els residus especials generats a les indústries s’han de gestionar 
directament a cada instal·lació. 
 
Article 59.-  Gestió del servei 
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El servei el pot prestar directament l’Ajuntament o a través d’empresa adjudicatària. 
 
Article 60.-  Servei de recepció no obligatòria, recomanacions generals i 
recordatoris.  
 
Malgrat que la Deixalleria no es concep com un servei de recepció obligatòria, se 
n’estableixen les següents recomanacions generals i recordatoris: 
a) Encara que es generin en poca quantitat, donada la perillositat i toxicitat dels residus 
especials domiciliaris i comercials,  no és recomanable disposa’ls a la bossa de RESTA i 
dispersa’ls pel medi ambient ni que sigui en un abocador. Es recomana que sempre es 
segreguin de la RESTA i es disposin a la deixalleria. Pel cas de les piles, fàrmacs i olis 
vegetals usats es disposa també de les recollides indicades al títol IV de l’Ordenança a més 
de la deixalleria.  
b) Es recorda que està prohibit abocar els olis minerals usats – per exemple el del canvi d’oli 
d’un motor – per la claveguera donada l’alta toxicitat d’aquest residu. Si un particular en 
genera puntualment, cal porta’l a la Deixalleria. 
c) Es recorda la necessitat de dipositar tota mena de piles a la deixalleria o als establiments 
que disposin de contenidors específics donada l’alta toxicitat dels metalls pesats que 
contenen i que es dispersaran pel medi ambient si no són reciclades. 
d) Està prohibit abandonar tot tipus de residu municipal fora dels llocs establerts en aquesta 
Ordenança, l’abandonament de residus vegetals, runes, voluminosos, estris diversos, vidre, 
etc. a rieres, torrents i en general al sòl urbà o rústic; recomanant-se porta’ls a la deixalleria. 
 
Article 61.-  Usuaris de la deixalleria  
 
1.- Es consideraran usuaris de la deixalleria les persones físiques residents a Collbató de 
manera temporal o permanent, així com els titulars d’activitats generadores de residus 
comercials tal com han estat definits a l’article 1. Queda, però, expressament prohibit l’ús de 
la deixalleria a les indústries.  
2.- En tot cas, amb la finalitat d’aconseguir incitar l’ús del servei pels particulars, facilitar-lo 
als titulars de les petites activitats i alhora no afavorir la seva utilització per part de grans 
activitats o indústries, s’aplicaran les mesures següents:  
a) Establiment, per a determinats residus del sector comercial, de quantitats màximes (en 
pes, volum o nombre d’unitats) que pot aportar un usuari en una visita a la instal·lació sense 
haver d’abonar cap tarifa.  
b) En cas de que l’usuari sigui titular d’una activitat de comerç, oficina o serveis, presentació 
de la documentació que acrediti la pertinença al municipi d’aquesta empresa, com ara la 
llicència d’activitats.  
c) Autorització municipal prèvia al dipòsit dels residus, quan es tracti d’usuaris no compresos 
en aquest article  com determinats titulars d’activitats industrials o residents en altres 
municipis.  
  
Article 62.-  Accés a la deixalleria  
 
1.- Queda prohibit l’accés a la deixalleria fora de l’horari d’obertura de la instal·lació.  
2.- L’accés a la deixalleria estarà limitat als vehicles amb un màxim de pes autoritzat de 
3500 Kg. D’aquesta limitació, en queden exclosos els camions de transport dels contenidors 
i dels residus i els vehicles autoritzats.  
3.- L’accés a la deixalleria i les maniobres dels vehicles per accedir als diferents contenidors 
o espais per disposar els residus, es faran sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris, 
quedant totalment alliberat l’Ajuntament de Collbató de qualsevol responsabilitat que es 
pogués derivar d’una maniobra indeguda del conductor del vehicle.  
4.- Els usuaris han de respectar, en tot cas, les normes i indicacions de circulació dins la 
deixalleria, com ara la limitació de velocitat, sentit de rotació dels vehicles i llocs d’aturada. 
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Així mateix, han d’obeir en tot moment les indicacions que els facin els operaris de la 
deixalleria.  
 
Article 63.-  Residus admesos i no admesos. 
 
1.- La deixalleria acceptarà els residus que figuren a continuació procedents del sector 
domiciliari i comercial.  
 
a) Residus especials en petites quantitats:  
        
- Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri.     
- Termòmetres.        
- Bateries ( de cotxes, motos, mòbils).      
- Piles i acumuladors.       
- Dissolvents.         
- Pintures i vernissos.         
- Coles i adhesius       
- Ceres i betums.       
- Productes de neteja àcids i alcalins     
- Comburents        
- Cosmètics        
- Fitosanitaris agrícoles i de jardineria     
- Líquids de fotografia.       
- Reactius de laboratori.       
- Tóners.        
- Radiografies.        
- Aerosols, esprais.        
- Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses ( frigorífics i aparells de fred amb 
CFC).   
- TV i ordinadors       
- Tot tipus d’aparells elèctrics i electrònics.    
- Oli mineral (de vehicles)      
- Oli vegetal ( de fregir)       
- Bombones de gas.       
- Fibra de vidre i altres aïllants sense amiant.    
- Envasos buits que hagin contingut residus especials.   
 
b) Residus inerts i no especials  
 
- Paper i cartó plegat.        
- Envasos de vidre.        
- Vidre pla         
- Envasos metàl·lics. 
- Envasos i embolcalls de plàstics. 
- Brics  
- Bosses de plàstic film. 
- Porexpan. 
- Ferralla i metalls.  
- Fusta “neta” 
- Mobles i andròmines. 
- Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses.  
- Tèxtils, roba i calçat. 
- Pneumàtics.  
- Vegetal de manteniment de jardineria (poda, sega, etc.) 
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- Runa d’obres de bricolatge (reparacions domiciliàries per un mateix particular, sense 
constructor)  
- Rebuig no admès en cap altra recollida selectiva municipal 
 
2.- En cap cas no s’admetrà l’entrada dels residus següents:  
- Residus barrejats.  
- Residus industrials en grans quantitats.  
- Residus radioactius.  
- Residus no identificats.  
 
3.- L’usuari de la deixalleria té l’obligació de proporcionar informació suficient a l’operari de 
la instal·lació respecte de qualsevol residu que no es correspongui bé amb la relació 
d’admissibles o se’n desconegui la composició. Aquests seran considerats, en principi, com 
a no admissibles. No obstant això, l’Ajuntament, per tal d’evitar possibles danys al medi, 
tindrà capacitat per accepta’ls a la deixalleria amb caràcter preventiu i ho farà disposant-lo 
com a residu especial amb l’etiqueta de “desconegut”.  
 
Article 64.-  Quantitats màximes de determinats residus admeses sense l’aplicació 
de preu públic o taxa 
 
1.- Per la importància de la quantitat que es gestiona dels següents residus  a la deixalleria, 
s’estableixen les quantitats màximes admeses que s’indiquen, sense l’aplicació de cap 
tarifa: 
 

Fusta “neta”:  1 m3 de volum aparent 

Vegetal de jardineria 1 m3 de volum aparent 

Rebuig: 0,5 m3 de volum aparent 

 
2.- Diferents entrades d’aquests residus al llarg d’un mateix dia es consideraran una mateixa 
entrada i, per tant, les quantitats entrades s’aniran acumulant fins assolir els màxims 
indicats, a partir dels quals caldrà abonar, si és el cas, la tarifa establerta . 
 
3.- La runa admesa a la deixalleria és exclusivament la que es pot produir en reparacions de 
bricolatge en un domicili, per tant sense la intervenció d’un contractista i sense llicència 
d’obres donat que en aquest cas ja existeix el corresponent procediment per assegurar la 
correcta gestió de les runes d’una obra. Per a la runa de bricolatge s’estableix la següent 
quantitat màxima: 
 
- Runa de bricolatge:  4 sacs d’uns 25 litres cadascun.  
 
4.- Diferents entrades de runa de bricolatge al llarg d’un mateix dia es consideraran una 
mateixa entrada i, per tant, les quantitats entrades s’aniran acumulant fins assolir el màxim 
indicat, a partir del qual no se n’admetrà més durant el dia en qüestió.  
 
Article 65.-  Modificacions 
 
La relació de residus admesos i les quantitats màximes admeses sense devengar cap tarifa, 
podran variar d’acord amb els mitjans, les condicions de gestió i les demandes i necessitats 
del servei, essent necessari que la nova relació s’aprovi mitjançant resolució de l’Alcaldia, 
previ informe tècnic.  
 
Article 66.-  Preus Públics o taxes i màxims d’aportació de residus  
 
En cas que el residus aportats superin les quantitats màximes establertes, s’hauran de 
satisfer les quantitats indicades en la corresponent ordenança fiscal.  
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Article 67.-  Compatibilització de la deixalleria amb les obligacions de gestió de 
determinats residus comercials. 
 
1.-Determinats generadors/gestors de residus comercials com els tallers de reparació 
d’automòbils, establiments de botigues d’electrodomèstics o d’altres, disposen d’obligacions 
específiques pel que fa a la gestió de determinats residus especials com olis minerals, 
pneumàtics, residus d’aparells elèctrics i electrònics, etc. En aquests casos, preval la gestió 
específica dels residus a la que estan obligats per normativa autonòmica o estatal que el 
dret a aportar els esmentats residus a la deixalleria, llevat dels casos en que, la pròpia 
normativa específica contempli també l’entrada de  determinats residus comercials a la 
deixalleria, com és el cas de diferents plans Renove d’electrodomèstics. 
2.- L’Ajuntament podrà establir convenis específics amb el sector comercial per tal de que 
aportin llurs residus especials a la deixalleria. 
 
Article 68.-  Procediment de lliurament  
 
Els usuaris lliuraran els residus a la deixalleria municipal d’acord amb el procediment 
següent:  
1.- A l’entrada de la deixalleria es facilitaran per part de l’usuari les dades necessàries 
relatives a la seva identificació personal d’acord amb les previsions d’aquesta Ordenança, 
s’indicarà el tipus i quantitat aproximada de residus aportats i, si escau, s’acompanyarà 
l’autorització a què es refereix l’article 61.2 relatiu al sector comercial o d’altres.  
2.- L’usuari dipositarà els residus de la forma i en els contenidors, iglús o espais que 
correspongui o li determini el personal responsable de la deixalleria.  
3.- L’usuari té prohibida l’entrada al magatzem de residus especials. L’usuari que n’aporti els 
dipositarà al cubell o caixa expressa ubicada al portal d’entrada del magatzem i donarà 
suficients explicacions al personal responsable respecte de la composició dels residus 
aportats en el cas de que aquests no estiguin detallats. 
4.- L’usuari ha de seguir en tot moment les indicacions que li pugui donar el responsable de 
la deixalleria i en serà l’únic responsable en cas d’una manipulació indeguda dels residus en 
ser traslladats i dipositats al seu lloc contravenint les indicacions donades. 
 
Article 69.-  Recepció i acceptació dels materials  
 
Per a la recepció dels materials, el personal de la deixalleria seguirà el procediment següent:  
1.- A l’entrada a la deixalleria i amb caràcter previ al lliurament, verificarà la possibilitat 
d’acceptació dels productes que es pretenen dipositar.  
2.- Els residus a acceptar per part del personal de la deixalleria seran aquells que, inclosos 
en la llista de residus admesos, siguin aportats per usuaris que compleixin les condicions 
establertes.  
3.- En el cas que el residu no pugui ser identificat, en principi pot no acceptar-se; podent 
procedir, no obstant, tal com s’indica a l’article 63.3 de l’Ordenança.  
4.- Amb caràcter general, totes les entrades d’un mateix usuari que es realitzin al llarg d’un 
mateix dia, seran considerades com una sola entrada als efectes de les possibles 
bonificacions de la taxa de residus per utilització de la deixalleria i als efectes de 
comptabilitzar les quantitats màximes assenyalades a l’article 64. 
5.- De la mateixa manera que la FORM i RESTA, l’aportació de vidre, paper-cartró i envasos 
lleugers i embolcalls a la deixalleria tampoc comptabilitzarà com a entrada d’usuari a la 
deixalleria als efectes de les bonificacions de la taxa de residus. 
 
Article 70.-  Horari d’atenció al públic  
 



 

Ord.M.60   pàg. 27 

1.- El lliurament de residus per part dels usuaris i la seva recepció a la deixalleria es durà a 
terme dins l’horari d’obertura del servei al públic. Aquest horari figurarà a la porta d’accés a 
la deixalleria i, inicialment, és: 
- Tardes de dimarts a dissabte: hivern de 15 a 19 hores, i estiu de 16 a 20 hores. 
- Matins de dissabte i diumenge: hivern i estiu de 10 a 14 hores. 
Total hores d’obertura de la deixalleria: 28 hores setmanals. 
2.- El canvi d’horari d’hivern o estiu de la deixalleria seguirà els canvis d’horari generals 
d’aplicació a l’àmbit de tot el país.  
3.- Atenent a les necessitats del servei i les disponibilitats de personal, l’Alcaldia podrà 
revisar mitjançant resolució aquest horari inicialment previst i prèviament informat pels 
serveis tècnics.  
4.- La no obertura de la deixalleria degut a determinades festes oficials, serà anunciat 
degudament a l’entrada de la deixalleria amb 7 dies d’anticipació. 
 
Article 71.-  La deixalleria com a punt d’emergència del Porta a Porta 
 
Durant l’horari de tardes de la deixalleria i els diumenges i festius per la tarda, la deixalleria 
funcionarà com a punt d’emergència de la recollida Porta a Porta. Les condicions de 
lliurament de la FORM i la RESTA són les establertes a l’article 25 d’aquesta Ordenança.  
  
Article 72.-  Visites programades  
 
La deixalleria, com element del procés d’educació dels ciutadans en matèria ambiental, 
podrà ser visitada amb finalitats pedagògiques i educatives. Per això, romandrà oberta a 
qualsevol centre, entitat local, institució o particular que desitgi visitar-la.  
Les visites es concertaran prèvia sol·licitud per escrit a l’Ajuntament. 
 
Article 73.-  Reutilització pels particulars 
 
1.- Amb caràcter general està prohibit endur-se qualsevol residu de la deixalleria, per part de 
particulars, sense autorització municipal. 
2.- Els Serveis Socials municipals podran, amb finalitats de beneficència, autoritzar a 
particulars la reutilització de mobles disposats a la deixalleria. A tal fi proporcionaran un val a 
la persona necessitada, que l’haurà d’entregar a l’operari responsable de la deixalleria de 
qui rebrà les oportunes instruccions. 
3.- En el cas de reutilització de roba, els Serveis Socials municipals efectuaran llur sol·licitud 
directament a l’empresa recollidora d’acord amb el conveni subscrit amb l’Ajuntament. 
 
 
TÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 74.-  Principis inspiradors de l’Ajuntament 
 
La voluntat de l’Ajuntament és possibilitar que les sancions de tipus econòmic siguin sempre 
l’últim recurs legal doncs no es pretén un rendiment econòmic amb la detecció de 
comportaments mancats de civisme, sinó més aviat el canvi cap una actitud en positiu front 
de la problemàtica de la gestió dels residus. A tal fi, l’Ajuntament promourà intervencions 
directes, puntuals o generals, tendents a la informació i conscienciació de la problemàtica 
dels residus i al coneixement d’aquesta Ordenança. Respecte de les infraccions 
específiques indicades a l’article 76, es practicarà sempre un primer avís o visita al domicili 
de l’infractor i, el possible expedient sancionador s’iniciarà a partir de la segona infracció. 
 
Article 75.-  Infraccions, sancions, graduació de les sancions, responsabilitat, 
mesures cautelars, multes coercitives, procediment, prescripció d’infraccions i 
sancions i funció inspectora. 
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En relació a la regulació de les infraccions i sancions i aquells aspectes vinculats a les 
mateixes enunciats al present article, en tot allò que no estigui referit en la present 
ordenança s’acull al Títol Tercer del TRLRC i al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (aquest 
darrer text en els cassos d’infraccions classificades com a lleus o quin import sigui inferior a 
sis-cents euros -600,00´-€, sempre i quan siguin flagrants i els fets hagin estat recollits a 
l’acta corresponent o bé en la denúncia de l’autoritat competent); o normativa que les 
substitueixin. 
 
Article 76.-  Tipificació d’infraccions específiques i quantia de les multes. 
 
Complementàriament a les infraccions molt greus, greus i lleus tipificades als articles 74, 75 i 
76 del TRLRC, s’estableixen les següents infraccions específiques del sistema de recollida 
de residus municipals de Collbató, totes classificades com a lleus, indicant en cada cas la 
sanció corresponent. 
 
- Destorbar manifestament els serveis de recollida. 30 €  
- Lliurar la RESTA o la FORM el dia que no hi ha la recollida específica. 30 € 
- Lliurar els residus recollits Porta a Porta fora de l’horari establert. 30 € 
- Prendre, malmetre o no tenir cura d’un cubell domiciliari de FORM. 30 €  
- No retirar els cubells abans dels horaris establerts en la present ordenança. 30€ 
- Lliurar la FORM amb contingut d’impropis elevat superior al 10 %. 30 € 
- Lliurar la FORM sense bossa compostable o sense el cubell estandaritzat. 30 € 
- Prendre, malmetre o no tenir cura d’un bujol comercial de recollida de FORM. 90 € 
- Lliurar la FORM i la RESTA barrejades. 90 €  
- Abandonar qualsevol residu a la via pública o d’altres espais públics, així com al voltant de 
contenidors o iglús de recollida selectiva. 90 €  
- Abandonar residus al sòl urbà o urbanitzable. 90 € 
- Dipositar a l’interior dels contenidors i iglús per a la recollida selectiva qualsevol material o 
residu que            no s’ajusti al que preveu aquesta Ordenança. 150 €  
- Lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se. 150€ 
- Abandonar voluminosos o estris a la via pública sense haver sol·licitat el servei de recollida 
domiciliària i sense adequar-se a les condicions establertes per aquesta Ordenança. 150 €  
- Lliurar residus expressament prohibits al servei de recollida municipal. 150 €   
- Abandonar residus al sòl rústic (rieres, torrents, camps i boscos). 150 € 
 
Article 77.-  Procediment abreujat respecte de les infraccions específiques d’aquesta 
ordenança. 
 
En relació a la tramitació de l’expedient sancionador en les infraccions lleus contingudes a la 
present ordenança serà d’aplicació el procediment abreujat establert al Decret 278/1993, de 
9 de novembre. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
En la corresponent ordenança fiscal de residus municipals poden establir-se dues 
bonificacions ambientals relacionades amb el compliment d’aquesta Ordenança: 
 
1.- Bonificació ambiental pels usuaris de la deixalleria, principalment en funció del nombre 
d’entrades anuals i de l’aportació de residus que no compten amb cap altre sistema de 
recollida municipal. 
2.- Bonificació ambiental pels usuaris domèstics que practiquen l’autocompostatge en 
qualsevol de les modalitats reconegudes com a eficients ( autocompostadors casolans, piles 



 

Ord.M.60   pàg. 29 

airejades sota cobert, animals de corral per autoabastament, etc.). En tot cas es precisarà 
sempre d’una prèvia inspecció de caràcter favorable dels serveis tècnics de medi ambient.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es deroguen: 
- L’Ordenança Reguladora núm. 38, de la Gestió dels Residus. 
- Totes les prescripcions que sobre residus municipals conté l’Ordenança del Civisme i la 
Convivència de Collbató. 
- Qualsevol prescripció continguda en ordenances i reglaments del mateix o inferior rang 
que aquesta Ordenança.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies, previst a l’article 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, comptats des de 
l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.” 
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