ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS DEL CONSELL
COMARCAL DE L’ANOIA
Preàmbul
La planificació de la gestió dels residus es fonamenta en uns principis generals que
emanen, bàsicament, del Vè, VIè i VIIè programes d’acció de la Unió Europea, de
l’estratègia comunitària de gestió de residus i economia circular, de la Directiva 98/2008
Marc de Residus de 19 de novembre i modificacions posteriors, i de les normatives
transposades a l’Estat Espanyol, així com les normatives pròpies desplegades per
Catalunya.
La Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i el Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus,
estableixen com a objectius, per aquest ordre de prioritats, la prevenció en la generació
de residus, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i altres formes de valoritzar
obligatòria de determinats tipus de residus.
Així mateix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants, determina que les
entitats locals seran competents per a la gestió dels residus municipals en els termes
establerts en aquesta Llei i en les que, en el seu cas, dictin les Comunitats Autònomes.
D’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, la Generalitat de Catalunya ha d’elaborar i
aprovar els programes de gestió de residus, obligació que es materialitza en el Programa
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Xavier Boquete i Sàiz
President

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment del que disposa l’art. 64 a 66 ROAS, es fa públic que el Consell Comarcal
de l’Anoia en sessió del Ple de 26 de juny de 2018, s’ha APROVAT DEFINITIVAMENT
l’Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals del Consell Comarcal de
l’Anoia, la qual entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació i regirà mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.

B

EDICTE

https://bop.diba.cat

A

CONSELL COMARCAL ANOIA

Per donar compliment a la normativa, i en exercici de les competències legalment
atribuïdes al Consell Comarcal de l’Anoia, es fa imprescindible l’aprovació d’una
ordenança en matèria de residus municipals.
TÍTOL I
Disposicions generals, objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objectius
Aquesta ordenança té com a objectius:
a) Regular les relacions entre el Consell Comarcal de l’Anoia i els municipis del servei de
recollida de residus prestat per l’ens.
b) Fomentar la prevenció i la recuperació dels residus amb la finalitat d’evitar-ne el
tractament finalista, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i obtenir un alt nivell de
protecció del medi ambient.
c) Regular la recollida selectiva dels residus i el seu trasllat a les instal·lacions de
tractament i recuperació, amb criteris de preservació i millora de la qualitat ambiental i
d’acord a l’interès general.
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Aquesta ordenança, seguint la normativa anteriorment esmentada, així com altres
elements de planificació sectorial de l’Estat i de la Generalitat, estableix com a accions
prioritàries de la gestió pública municipal la prevenció dels residus i de llur perillositat, la
recollida selectiva i recuperació dels recursos continguts en els residus i la disposició de la
resta amb un alt grau de protecció ambiental i de preservació de la natura i de la salut
pública.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La gestió dels residus que són generats pels ciutadans i per les activitats econòmiques de
la comarca de l’Anoia, i que estan catalogats com a residus municipals o bé assimilables
a residus municipals, és una competència delegada per 16 ajuntaments de la comarca
al Consell Comarcal i està declarada com a servei públic de prestació obligatòria per
l’actual legislació de règim local.

B

general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT 2020).
Aquest programa té la voluntat de contribuir de manera efectiva a la prevenció i la
gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos fixant nombrosos objectius a assolir durant el
període 2012-2020. Concretament es fixa la reducció l’any 2020 d’un 15% de la generació
de residus respecte de l’existent l’any 2010; l’assoliment d’uns nivells minin de valorització
global (material i energètica) l’any 2020 d’un 65% dels residus generats a Catalunya (un
70% en el cas dels d’origen municipal); reduir l’impacte de la petjada de carboni
associada a la gestió dels residus i a l’ús dels recursos a Catalunya en un 30% respecte
l’existent l’any 2012, etc.

Article 2. Objecte
Aquestes ordenances són una norma complementària al Decret legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i modificacions
posteriors. Les prescripcions especificades en elles s’aplicaran d’acord amb el principi de
jerarquia normativa.
Per a garantir l’assoliment dels objectius fixats a l’article anterior i dins l’àmbit de les
competències del Consell Comarcal de l’Anoia, tenint en compte la millor solució
tècnica i econòmica per a cada zona, s’habilitaran els següents sistemes de recollida
amb els corresponents serveis i procediments.
a) Recollida selectiva porta a porta de les fraccions orgànica, resta, vidre, envasos,
paper-cartró, bolquers i tèxtil sanitari pels domicilis i activitats econòmiques (bars,
restaurants, establiments turístics i comercials, menjadors escolars, escoles bressol, llars
d’avis, etc). Aquesta recollida es realitza directament en el punt de generació dels
residus (portal o vorera davant de façana habitatge) o en el punt d’aportació de la via
pública assignat – preferent personalitzat i tancat - més proper a aquest.
b) Recollida de reforç porta a porta de la fracció orgànica, vidre, paper-cartró i resta, en
els establiments comercials i turístics que per la seva generació ho requereixin.
c) Recollida selectiva en àrees tancades amb control d’accés per a la recollida de les
fraccions orgànica, resta, vidre, envasos, paper-cartró i altres residus generats en petites
quantitats via les minideixalleries ubicades dins les àrees tancades (oli vegetal usat, tèxtil,
RAES, làmpades i fluorescents, piles, tòners, pintures i dissolvents, radiografies, etc) pels
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i) Recolzar un sistema que permeti una distribució adequada dels costos del servei i
l’aplicació d’unes taxes més justes.
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h) Aconseguir una participació generalitzada en el lliurament selectiu en origen que
permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la
fracció resta que va a parar a l’abocador.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

g) Aconseguir una comarca més neta i ordenada, eliminant la presència de contenidors
a la via pública i els problemes que se’n deriven (desbordaments, residus abandonats,
males olors, brutícia, etc.), guanyant en qualitat de l’espai públic.

B

f) Facilitar al màxim la disposició de cada fracció a través del canal apropiat, àrea
tancada, porta a porta; apropant al veïnat i als comerços els mitjans i la informació; i
promovent la co-responsabilització de la gestió dels residus municipals.

A

d) Aplicar en l’àmbit de les competències municipals el principi de responsabilitat dels
productors i dels distribuïdors a fer-se càrrec dels residus que generen fruit de la seva
activitat.

Article 3. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança son els usuaris dels municipis adscrits a la gestió
dels residus del Consell Comarcal de l’Anoia.
Article 4. Definicions de residus
A fi de definir les diferents formes per a la seva gestió, els residus municipals es divideixen
en les fraccions següents:
a) Fracció orgànica o FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals): comprèn els
residus orgànics procedents de les restes de menjar o de les restes vegetals de mida
petita, propis de la llar, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara
restaurants, hotels, comerços d’aliments i superfícies comercials. Entre d’altres s’inclouen:
restes de carn i peix, closques de fruita seca, closques d’ous i marisc, restes de fruita i
verdura, llumins, marro de cafè, restes d’infusions, mocadors i tovallons de paper brut,
ossos, pa sec, serradures, escuradents i taps de suro. També s’hi poden assimilar restes
vegetals no llenyoses com ara fulles, flors seques, rams marcits, gespa i pinassa. Són
residus que són susceptibles de degradar-se biològicament.
b) Paper i cartró: comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper escrit, paper d’ordinador,
paper de cuina i tota mena d’envasos i embolcalls d’aquest material.
c) Vidre: inclou els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats per a les ampolles d’aigua
mineral, vi, licor, cervesa, refrescos i conserves. Són residus que poden ser valoritzats. No
s’inclouen el vidre armat, el vidre pla i els miralls, que han d’anar a la deixalleria municipal
o a la mini deixalleria mòbil i/o espais habilitats.
d) Envasos: comprèn tota mena d’envasos domèstics i embalatges fabricats amb
materials plàstics, metalls o materials compostos de dues o més fraccions, com els tetra
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h) Altres sistemes que es pugin establir.
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g) Recollida dels residus generats en mercats, fires i actes festius mitjançant àrees
d’aportació de contenidors.
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f) Recollida en àrea d’aportació de la fracció residus voluminosos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

e) Recollida porta a porta de la fracció residus voluminosos amb cita prèvia.

B

d) Servei de deixalleria mòbil per a la recollida selectiva de residus generats en petites
quantitats (oli vegetal usat, tèxtil, RAES, làmpades i fluorescents, piles, tòners, pintures i
dissolvents, radiografies, etc) d’origen domèstic i comercial.

A

domicilis i activitats econòmiques (bars, restaurants, establiments turístics i comercials,
menjadors escolars, escoles bressol, llars d’avis, etc).

f) Tèxtil sanitari: inclou compreses, tampons, bolquers, gases, tiretes, tovalloletes infantis i
esparadraps.
g) Voluminosos: són els que no poden ser recollits pels sistemes ordinaris de recollida per
causa de la seva envergadura, com ara electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers,
portes i altres.
h) Residus Perillosos: conjunt de residus, de naturalesa variada, que per les seves
característiques i perillositat requereixen un tractament especial per evitar danys al medi
ambient o a les persones. Inclou piles i bateries, dissolvents, pintures, vernissos, productes
de neteja, pesticides, aerosols, productes de laboratori, líquids de fotografia i altres, així
com els envasos que els contenien.
Article 5. Altres definicions
També s’entén des del punt de vista de la gestió dels residus municipals:
a) Recollida: l’operació consistent a recollir, classificar i/o agrupar residus per transportarlos.
b) Productor: qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus
com a productor inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions de
tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de
composició d’aquests residus.
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e) Resta: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les recollides
selectives i que encara pot contenir materials valoritzables. S’inclouen: articles de pell,
cendra i burilles, embolcalls de composició mixta, llapis, gomes i cintes adhesives, paper
d’embolicar peix i carn, paper encerat, pols d’escombrar, restes de ceràmica,
excrements d’animals, bosses d’aspiradora i xapes, entre altres.
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d) Poda i restes de jardineria: restes orgàniques derivades del manteniment de les àrees
enjardinades públiques i privades (incloent activitats comercials com càmpings),
consistents en gespa, fullaraca, esporga de branques i troncs i en general tot tipus de
residus orgànic que es pugui generar en parcs i jardins.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

f) Runa: enderrocs i altres residus de la construcció i la demolició d’edificis la gestió dels
quals siguin de competència comarcal, d’acord amb la legislació sectorial.

B

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

A

briks. No inclou envasos plens ni envasos de productes considerats especials com pintures
o dissolvents els quals han d’anar a la deixalleria municipal o a la mini deixalleria mòbil i/o
espais habilitats.

b) Recollida en àrea tancada amb control d’accés: el sistema de recollida selectiva a la
via pública mitjançant contenidors de les diferents fraccions de residu municipals ubicats
dins d’unes casetes tancades exclusives per als veïns designats a cada una d’elles. Els
veïns, hi accedeixen mitjançant un dispositiu electrònic d’accés. En l’interior d’aquestes
àrees hi podrà haver un espai destinat al reciclatge d’altres residus generats en petites
quantitats tals com oli vegetal usat, roba, RAES, làmpades, piles, etc.
c)Recollida dels residus específicament sol∙licitats a doll com el paper i cartró comercial o
voluminosos.
d) Recollida en àrea d’aportació d’emergència temporal: el sistema de recollida
selectiva dels residus municipals basat en un espai en el que es col·loquen un conjunt de
contenidors de vidre, envasos, paper-cartró, orgànica i resta, destinat als usuaris que
excepcionalment no puguin acollir-se a les condicions del servei de recollida porta a
porta.
e) Deixalleria: instal·lació de recepció selectiva de residus municipals, on l’accés està
permès dins d’un determinat horari. Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva,
diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida
domiciliària o uns contenidors específics al carrer o bé per donar suport als serveis
existents.
S’entén com a prestació del servei de recollida de residus les operacions següents:
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a) Recollida porta a porta (PaP): el sistema de recollida selectiva dels residus municipals
que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la segregació de les
diverses fraccions de llurs residus en origen, però en lloc de dipositar-les en uns
contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són
recollides directament en el punt de generació d’acord amb un calendari preestablert.
Aquest sistema comporta la desaparició, de la via pública, dels contenidors de les
fraccions recollides PaP, a excepció de les àrees d’emergència que es puguin ubicar
quan es consideri adient.
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Així mateix, segons la classe de residu municipal i segons la fracció residual separada en
origen a recollir selectivament, de forma genèrica i aplicable a tota la comarca de
l’Anoia, s’entén per:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

e) Emmagatzematge: l’operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions
de reciclatge, tractament o disposició del residu.

B

d) Transport: l’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes de
reciclatge, tractament o disposició del residu.

A

c) Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en
possessió i no tingui la condició de gestor de residus.

Finalment, des del punt de vista dels elements necessaris per a la recollida selectiva en
origen, s’entén per:
a) Element de contenció: objecte per lliurar els residus municipals (cubells, contenidors,
bosses, etc.).
b) Cubell airejat: element de contenció perforat estandarditzat pel servei, per separar en
origen i emmagatzemar, a la llar (normalment a la cuina), la matèria orgànica i lliurar-la
perquè sigui recollida pel servei. Aquest cubell no s’ha designat per ser aportat a la via
pública.
c) Cubell de FORM, fracció resta i polivalent: cubells estandarditzats de 20 i 40 l per a la
recollida selectiva de les diferents fraccions porta a porta que s’identificaran de forma
cromàtica (color marró per a la FORM; gris per a la fracció resta i blanc com a polivalent
per al paper-cartró, vidre i envasos) i amb un adhesiu numerat específic i un TAG
identificatiu per a cada habitatge i establiment comercial. Aquests cubells, a més
disposen d’una tanca de seguretat.
d) Bujol: element de contenció rígid i estanc amb rodes, estandarditzat pel Servei, per a
la recollida porta a porta en el cas dels residus d’origen domèstic (comunitats de veïns,
habitatges amb parcel·la privada) i comercial, habitualment de 120, 240 o 360 litres.
Aquests aniran identificats amb un adhesiu numerat específic i un TAG identificatiu per a
cada habitatge i establiment comercial.
e) Contenidors: element de contenció rígid i tancat, generalment de 800 litres fins a 5.000
litres de capacitat destinat a la deposició de diferents fraccions de residus (orgànica,
paper-cartró, envasos, vidre i resta).
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e) Transport i descàrrega dels residus en els equips de recollida habilitats pel servei de
recollida.
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d) Retirada de les bosses i residus vessats ocasionalment en les operacions de buidatge
per part dels operaris del servei.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) Col∙locació dels elements de contenció buits en els seus corresponents emplaçaments
originals determinats pel servei.

B

b) Recollida dels elements de contenció i buidatge d’aquests, en el cas que la verificació
hagi resultat conforme. Si la verificació ha resultat inconforme, no es recullen ni buiden els
elements de contenció, es genera una incidència mitjançant el sistema previst i es
col·loca avís de no recollida a l’usuari informant dels motius de no recollida.

A

a) Verificació, prèvia a la recollida, conforme els residus a recollir corresponen a la fracció
sol·licitada en el dia indicat i tenen una qualitat adequada (baix nivell d’impropis) que no
hipotequi el seu reciclatge.

Article 6. Residus exclosos del servei comarcal de recollida de residus
Queden exclosos del servei comarcal de recollida els residus següents:
a) Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions de
tractament de residus.
b) Les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció central dels edificis.
c) Els residus sanitaris d’hospitals, clíniques, centres assistencials, laboratoris i establiments
similars, inclosos en els Grups III i IV del Decret 300/1997.
d) Els animals morts.
e) Els productes procedents del decomís.
f) Les deixalles i fems produïts en escorxadors, granges, laboratoris, o altres establiments
similars, públics o privats.
g) Els residus de tipus industrial.
h) Els residus que provenen de les EDAR’s, que no són de la primera fase de desbast, com
per exemple els fangs de depuradora, o bé els sòlids flotants.

A
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Les fundes compostables tenen la finalitat de protegir els bujols utilitzats per a la
separació i lliurament de la FORM i no per al seu transport, pel que cal evitar pràctiques
que puguin portar al trencament de les fundes i embrutiment.
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g) Bosses i fundes compostables de la FORM: element de contenció de midó de blat de
moro o d’altres materials compostables i no tòxics segons els estàndards europeus de
compostabilitat de la normativa EN13432 i del distintiu de garantia de qualitat ambiental,
d’ús obligatori, per a lliurar la brossa orgànica d’origen domèstic i dels grans productors
respectivament, sempre dins un cubell o bujol.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

f) Bosses: element de contenció de plàstic tou per a lliurar els residus tant d’origen
domèstic com comercial. A més de les bosses estàndards de brossa (de 10 fins 120 litres),
també és podran acceptar altres bosses de material plàstic, que s’hauran de tancar
estancament. En aquestes bosses també es podran lliurar els bolquers d’origen domèstic i
de residències.

j) Els detritus humans.
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i) Els residus procedents de la construcció, ja siguin d’obres menors o majors que no siguin
competència comarcal.

3. En cas de no realització del servei per causes alienes a la voluntat del Consell
Comarcal s’informarà a la població amb la suficient antelació.
4. El Consell Comarcal té el dret de no recollir els residus lliurats al servei de recollida en
cas d’incompliment de les condicions fixades per aquest servei en la present Ordenança.
5. En aquests casos, s’informarà a l’usuari el motiu pel qual no s’ha prestat el servei a
través, sens perjudici de les pertinents sancions d’acord amb el Text Refós de la llei
reguladora de residus i de la present Ordenança.
6. El Consell Comarcal s’obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels
habitants, exercint les accions que en cada cas corresponguin.
7. La ubicació dels contenidors, de les àrees d’aportació i de les àrees tancades amb
control d’accés, serà decidida pels serveis tècnics comarcals juntament amb els serveis
tècnics municipals.
8. El Consell Comarcal podrà establir reserves d’espai a les voreres o espais adients de la
via pública per a l’emplaçament dels contenidors, de les àrees d’aportació i de possibles
àrees d’emergència.
9. L’Autoritat comarcal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la present
Ordenança, obligant al causant d’un deteriorament a la reparació de l’afecció
causada, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, d’acord amb el
que s’exposa en l’articulat del Títol V Inspecció i règim sancionador.
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2. En cas d’incompliment puntual per part del Consell Comarcal en alguns dels serveis,
aquest s’obliga a posar tots els mitjans per resoldre-ho.

CVE 2018026184

1. El Consell Comarcal té l’obligació de realitzar la prestació del servei de recollida de
residus municipals, en tots els supòsits previstos en la present Ordenança, mitjançant els
procediments tècnics i organitzatius que en cada moment consideri convenients per als
interessos de la comarca.

Data 4-7-2018

Article 7. Drets i deures del Consell Comarcal
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m) Qualsevol altre material residual assimilable als assenyalats en els punts anteriors i, en
tot cas, els que en circumstàncies especials determini la corporació comarcal.

A

k) Qualsevol material residual que en funció del seu contingut o forma de presentació es
pugui qualificar de perillós i aquells especificats a l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de Residus.

1. Tots els usuaris del Servei han de col∙laborar en el manteniment i conservació del medi
ambient tot procurant adoptar una conducta que tendeixi a prevenir la generació de
Plaça Sant Miquel núm. 5 · 08700 Igualada · 93 805 15 85 · www.anoia.cat

B

Article 8. Drets i deures dels usuaris domèstics

5. Correspon als usuaris del Servei separar en origen els residus municipals i lliurar-los
selectivament al servei de recollida del seu municipi.
5.1 Així mateix és obligació de tots els veïns subjectes a la modalitat de recollida
selectiva porta a porta, respectar i dipositar al carrer els cubells en el lloc, dia i horari
determinat segons el calendari de recollida de cada fracció.
5.2 És també obligació dels establiments comercials la utilització i manteniment dels
bujols estandarditzats pel Consell Comarcal per a la recollida de les diferents fraccions.
Aquests bujols, propietat del Consell Comarcal, seran cedits als establiments comercials
i seran els únics que podran utilitzar-se per a dipositar els residus i seran els únics que seran
recollits.
6. Si són retornables, els elements de contenció particulars i col∙lectius no fixos hauran
d’estar identificats amb l’adhesiu numerat específic i TAG per a cada habitatge i
establiment que facilitarà el Consell Comarcal als efectes de identificació del bloc
d’habitatges, local, indústria o establiment.
7. Resta prohibit dipositar a l’interior dels contenidors ubicats a les àrees tancades amb
control d’accés qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta
ordenança.

https://bop.diba.cat
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4. Tots els usuaris del Servei tenen el dret i el deure d’utilitzar, d’acord amb llur naturalesa,
els serveis públics comarcals de recollida de residus municipals.
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3. Tots els usuaris estan obligats al compliment puntual de la present Ordenança i de les
disposicions complementàries que en matèria de gestió de residus municipals dicti en
qualsevol moment la corporació comarcal en exercici de les seves facultats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Tots els usuaris del Servei han d’assolir el compromís perquè els objectius que es
proposen en aquesta Ordenança s’assoleixin. No obstant això, cal preveure també
comportaments mancats de civisme per als quals es determina un protocol d’actuació i
sancions corresponents. No obstant, en la mesura del possible, es un deure de bon
veïnatge la implicació de la població davant d’aquest tipus de comportaments, cridant
l’atenció i, en tot cas, denunciant davant l’autoritat comarcal, les infraccions que en
matèria de gestió de residus presenciïn o aquelles de les quals tinguin un coneixement
cert.

A

residus i participar en la recollida selectiva de manera que es minimitzin els impactes
ambientals i sobre la salut de les persones.

B

8. Resta prohibit moure o manipular els contenidors, bujols i cubells que estiguin ubicats a
la via pública a raó del Servei de recollida.

Plaça Sant Miquel núm. 5 · 08700 Igualada · 93 805 15 85 · www.anoia.cat

Article 9. Drets i deures de els activitats econòmiques comercials
1. Les activitats comercials tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida de
residus municipals, llevat de què disposin d’un gestor autoritzat de residus, i així ho
acreditin a l’Ajuntament i al Consell Comarcal.

https://bop.diba.cat

2. Els serveis comarcals podran, sempre que calgui, realitzar la càrrega, retirada i
transport dels materials residuals abandonats.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. El Consell Comarcal 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.

B

2. Les activitats que utilitzin el servei comercial tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei
de recollida selectiva seguint les determinacions establertes pel Consell Comarcal pel
que fa les formes de lliurament, els dies i els horaris establerts per a les diferents fraccions
de residus.

Pàg. 11-44

12. Correspondrà als usuaris la correcta neteja i manteniment dels elements de
contenció individual distribuïts pel Consell Comarcal.

CVE 2018026184

11. Tots els edificis per a habitatges, locals industrials i comercials i restants establiments a
què es fa referència en els articles anteriors que siguin de nova edificació hauran de
disposar d’un espai tancat i de dimensions suficients per a l’acumulació i
emmagatzematge dels residus diàriament produïts i/o dels elements de contenció
emprats, d’acord amb el que disposa el decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es
regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
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10. Queda prohibit estacionar vehicles davant de les àrees d’aportació de contenidors i
les àrees tancades amb control d’accés, de tal manera que impedeixin o destorbin les
operacions corresponents a la càrrega, descàrrega, neteja i trasllat.

A

9. Resta prohibit dipositar residus fora dels contenidors que amb aquesta finalitat estan
ubicats a les àrees tancades amb control d’accés, havent d’aprofitar la capacitat dels
contenidors. Si els contenidors estan plens caldrà informar-ho al Consell Comarcal.

3. Correspondrà als usuaris comercials la correcta neteja i manteniment dels elements de
contenció d’ús individual distribuïts pel Consell Comarcal.
Article 10. Prestació de serveis
1. El Consell Comarcal realitzarà la prestació dels serveis, en tots els supòsits previstos en la
present Ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en
cada moment consideri convenients per als interessos del Servei.
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2. Tenen la categoria d’usuaris als efectes de prestació d’aquests serveis tots els veïns i
veïnes de l’Anoia i responsables de comerços, serveis..., dels nuclis de població on es porti
a terme aquest tipus de recollida, els quals els utilitzaran d’acord amb les disposicions
vigents.
3. La determinació específica de la programació, dies i horaris, de recollida, de dipòsit de
cubells, bosses, bujols etc., i de retirada dels mateixos de la via pública, es fixaran, en
execució de les determinacions generals previstes en aquesta ordenança.
Article 13. Obligacions generals dels usuaris
1. La utilització de les diferents modalitats de recollida selectiva i el respecte als horaris
fixats són obligatoris per als usuaris.
2. En cas de lliurar els residus fora de l’horari, en dies o hores que no corresponen,
s’imposaran les sancions corresponents i es considerarà el servei com a realitzat.
3. La prestació del servei de recollida de residus domèstics té el caràcter d’obligatori per
al Consell Comarcal i es realitzarà segons la programació i horaris establerts.
4. Els usuaris estan obligats a dipositar llurs residus dintre dels elements de contenció
(bosses, cubells, bujols, contenidors) i a lliurar les deixalles en condicions que no produeixin
abocaments mentre es presta el servei. Si per incompliment d’aquest deure es vessen
residus a la via pública, l’usuari en serà el responsable. Tots els residus lliurats, separats en
origen per fraccions, hauran d’encabir-se dins de les bosses, bosses estandarditzades,
cubells i bujols, segons en cada cas estigui establert.
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1. El present Títol regularà les condicions en les quals el Consell Comarcal prestarà, i
l’usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida porta a porta, metodologia definida a
l’article 5, per als habitants, establiments comercials, serveis, etc. dels nuclis on es porti a
terme aquest tipus de recollida.

CVE 2018026184

Article 12. Introducció

Data 4-7-2018

CAPÍTOL I
Aspectes generals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

TÍTOL II
Modalitat de recollida selectiva porta a porta

B

1. Les normes de la present Ordenança s’aplicaran per analogia en supòsits que no hi
estan expressament regulats i que per la seva naturalesa entrin dins del seu àmbit
d’aplicació.

A

Article 11. Aplicacions per analogia

1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida porta a porta per a
lliurar els residu d’origen domèstic en els horaris i condicions que determina el Consell
Comarcal allà on s’estableixi aquest sistema de recollida.
2. Correspon als usuaris separar en origen els residus.
3. Correspon als usuaris vetllar per a que els cubells recollits romanguin el menor temps
possible a la via pública, a tal efecte, els usuaris hauran de retirar de la via pública el
cubell el matí següent (abans de les 9h) al servei de recollida porta a porta en el cas que
aquesta sigui en horari nocturn. En el cas que la recollida porta a porta sigui diürna,
correspon als usuaris retirar de la via pública el cubell abans de les 15h del dia de
recollida.
4. En els casos d’usuaris que, manifestament, no puguin retirar de la via pública el cubell
en l’horari establert, el Consell Comarcal, de forma coordinada amb l’usuari, establirà el
mecanisme més adequat per poder donar compliment a l’Ordenança.
Article 15. Dels cubells estandarditzats per a la recollida porta a porta de la brossa
orgànica
1. Els usuaris generadors de brossa orgànica domiciliària tenen el dret a tenir un cubell
airejat estandarditzat de 7 litres per a la separació en origen, amb tancament hermètic,
per a l’emmagatzematge de la fracció orgànica, i un cubell tancat de 20 litres pels
habitatges en nucli urbà o un de 40 litres pels habitatges d’urbanitzacions per lliurar al
carrer a través de la recollida porta a porta. Aquests últims cubells aniran numerats amb
un adhesiu específic i un TAG identificatiu per a cada habitatge. En casos especials i a
criteri del Servei, es podrà donar més d’un cubell per habitatge.
2. Els cubells estandarditzats per a la recollida selectiva de la brossa orgànica porta a
porta seran aportats gratuïtament a tots els usuaris per part del Consell Comarcal, de
Plaça Sant Miquel núm. 5 · 08700 Igualada · 93 805 15 85 · www.anoia.cat
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Article 14. Dels drets i deures dels usuaris

Data 4-7-2018

CAPÍTOL II
De la recollida selectiva d’origen domèstic

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6. Els serveis de recollida rebutjaran els residus que no hagin estat convenientment
presentats i lliurats, i amb la qualitat mínima requerida, pels usuaris o que corresponguin a
una fracció no corresponent al dia de recollida, d’acord amb el que s’estipula en la
present Ordenança. En aquest cas prendran nota de la incidència i deixaran un adhesiu
i/o nota informativa que informi del motiu perquè no s’ha recollit.

B

5. Els elements de contenció de la modalitat de recollida porta a porta han de ser els
estandarditzats pel Consell Comarcal per aquelles fraccions que estableix l’Ordenança.
En cap cas s’autoritza el lliurament dels residus definits en aquests articles en elements de
contenció no estandarditzats.

4. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la
recollida selectiva de la brossa orgànica, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte
que la qualitat de la brossa orgànica recollida sigui òptima.
Article 17. De la recollida selectiva de les restes vegetals assimilables a brossa orgànica
1. Correspon als usuaris lliurar les restes vegetals assimilables a la brossa orgànica (material
no llenyós i branques amb un diàmetre inferior a 1cm) en bosses compostables dins el
cubell estandarditzat per a la brossa orgànica.
2. En el cas de lliurar les restes vegetals assimilables a la brossa orgànica perquè es recullin
porta a porta, i en cas d’excedir la capacitat d’emmagatzematge del cubell (20 o 40
litres), és obligatori l’ús de bosses compostables o de plàstic de capacitat màxima de 80
litres i tancades, els dies i en l’horari corresponent perquè es reculli porta a porta.
3. Les restes vegetals no assimilables a la brossa orgànica (restes d’esporta i llenyoses) no
podran ser lliurades en el servei de recollida porta a porta.
Article 18. Del cubell multi material estandarditzat per a la recollida porta a porta en
nuclis urbans dels envasos, paper i cartró, i vidre.
1. Els usuaris generadors de residus domèstics tenen el dret a tenir un cubell multi material
estandarditzat de color blanc de 40 litres de capacitat amb tancament hermètic, per al
lliurament al carrer de les fraccions vidre, envasos i paper i cartró. Aquests cubells aniran
numerats amb un adhesiu específic i un TAG identificatiu per a cada habitatge. En casos
especials i a criteri del Servei, es podrà donar més d’un cubell per habitatge.
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3. És obligatori dipositar la brossa orgànica a l’interior del cubell, mitjançant la utilització
de bosses compostables i tancades.
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2. Els cubells seran tractats i manipulats, tant pels usuaris, en el lliurament, com pel
personal de recollida en el buidatge, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats els
residus, serà obligatori tancar la tapa. El personal de recollida, un cop buidat el cubell, el
deixaran amb la tapa tancada i la nansa en posició oberta per tal d’evidenciar que ja
s’ha efectuat la recollida.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Els usuaris han d’utilitzar el cubell de 20 o 40 litres per al lliurament de la brossa orgànica
de la llar perquè es reculli porta a porta. Només es recollirà un únic cubell per llar (a
excepció d’aquells habitatges de famílies nombroses que se’ls hi lliuri més d’un cubell).

B

Article 16. Del lliurament de la brossa orgànica

A

forma general abans de l’inici de la prestació del servei i als nous empadronats; i,
posteriorment i en concepte de reposició, en cas de causa justificada (pèrdua,
desaparició o trencament del cubell), sempre i quan no hagi estat per negligència o mal
ús de l’usuari.

6. És obligatori per als usuaris domèstics dipositar la fracció vidre a granel dins el cubell
multi material de 40 litres. Els envasos de vidre s’han de lliurar buits de sòlids o líquids. En
tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida
selectiva dels envasos lleugers, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la
qualitat dels envasos de vidre recollits sigui òptima.
Article 19. Del lliurament dels envasos, paper i cartró, i vidre en urbanitzacions
1. Els usuaris generadors de residus domèstics d’habitatges en urbanitzacions tenen el dret
a tenir un cubell de 40 litres de capacitat de color verd per al lliurament de la fracció
vidre, un bujol de 120 litres de capacitat de color groc per al lliurament de la fracció
envasos, i un bujol de 120 litres de capacitat per al lliurament de la fracció paper-cartró.
Aquests cubells aniran numerats amb un adhesiu específic i un TAG identificatiu per a
cada habitatge. En casos especials i a criteri del Servei, es podrà donar més d’un cubell o
bujol per habitatge.
2. Aquests cubells i bujols estandarditzats seran aportats gratuïtament a tots els usuaris per
part del Consell Comarcal, de forma general abans de l’inici de la prestació del servei i
als nous empadronats; i, posteriorment i en concepte de reposició, en cas de causa
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5. És obligatori per als usuaris domèstics dipositar la fracció paper i cartró a granel o amb
bossa de paper dins el cubell multi material de 40 litres. Les caixes de cartró s’han de
lliurar plegades, independentment del mitjà de contenció, per facilitar la recollida i el
transport. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la
recollida selectiva de paper i cartró, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que
la qualitat del paper i cartró recollits sigui òptima.
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4. És obligatori dipositar la fracció envasos en bosses de plàstic resistent, impermeables i
estanques, i tancades. Aquestes bosses es dipositaran i lliuraran al servei de recollida dins
el cubell multi material de 40 litres. Els envasos lleugers s’han de lliurar buits de sòlids o
líquids, xafats o destapats per facilitar la compressió en el transport. En tot cas, els
particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida selectiva dels
envasos lleugers, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la qualitat dels
envasos lleugers recollits sigui òptima.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Els usuaris tenen el deure de separar cada una de les fraccions i lliurar-les a la via
pública per a la seva recollida de forma separada els dies i horari de recollida de cada
una de les fraccions fent ús del mateix cubell multi material.

B

2. Aquests cubells estandarditzats seran aportats gratuïtament a tots els usuaris per part
del Consell Comarcal, de forma general abans de l’inici de la prestació del servei i als
nous empadronats; i, posteriorment i en concepte de reposició, en cas de causa
justificada (pèrdua, desaparició o trencament del cubell), sempre i quan no hagi estat
per negligència o mal ús de l’usuari.

6. És obligatori per als usuaris domèstics dipositar la fracció vidre a granel dins el cubell de
color verd de 40 litres. Els envasos de vidre s’han de lliurar buits de sòlids o líquids. En tot
cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida
selectiva dels envasos lleugers, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la
qualitat dels envasos de vidre recollits sigui òptima.
Article 20. Del lliurament de la resta
1. Tots els usuaris tenen el dret i deure d’utilitzar el servei de recollida que
correspongui segons el lloc de residència, per lliurar la fracció Resta. Els usuaris
domèstics tenen l’obligació de no barrejar la fracció resta amb altres fraccions
valoritzables de la brossa domèstica.
2. Els usuaris generadors de residus domèstics tenen el dret a tenir un cubell
estandarditzat de color gris de 20 litres de capacitat amb tancament hermètic,
per al lliurament al carrer de la fracció resta. Aquests cubells aniran numerats amb
un adhesiu específic i un TAG identificatiu per a cada habitatge. En casos
especials i a criteri del Servei, es podrà donar més d’un cubell per habitatge.
3. Els usuaris domèstics han de dipositar la fracció resta en una bossa tancada i
lligada. Aquestes bosses es dipositaran i lliuraran al servei de recollida dins el cubell
per la fracció resta de 20 litres gris. En tot cas, els particulars hauran de seguir les
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5. És obligatori per als usuaris domèstics dipositar la fracció paper i cartró a granel o amb
bossa de paper dins el bujol de color blau de 120 litres. Les caixes de cartró s’han de
lliurar plegades, independentment del mitjà de contenció, per facilitar la recollida i el
transport. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la
recollida selectiva de paper i cartró, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que
la qualitat del paper i cartró recollits sigui òptima.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. És obligatori dipositar la fracció envasos en bosses de plàstic resistent, impermeables i
estanques, i tancades. Aquestes bosses es dipositaran i lliuraran al servei de recollida dins
el bujol de color groc de 120 litres. Els envasos lleugers s’han de lliurar buits de sòlids o
líquids, xafats o destapats per facilitar la compressió en el transport. En tot cas, els
particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida selectiva dels
envasos lleugers, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la qualitat dels
envasos lleugers recollits sigui òptima.
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3. Els usuaris tenen el deure de separar cada una de les fraccions i lliurar-les a la via
pública per a la seva recollida de forma separada els dies i horari de recollida de cada
una de les fraccions fent ús del cubell o bujol corresponent.

A

justificada (pèrdua, desaparició o trencament del cubell), sempre i quan no hagi estat
per negligència o mal ús de l’usuari.

instruccions que, al respecte de la recollida selectiva dels de la resta, facilitin les
diverses administracions.

4. Quan a les condicions d’ús de bujols comunitaris, la comunitat de veïns s’ha de
comprometre als següents punts:
a) Els bujols s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida porta a porta dels residus.
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, se situarà el bujol comunitari a la via pública per
part d’un responsable de la comunitat, conforme a les condicions de lliurament i d’horari.
S’han de deixar sempre tancats.
d) Un cop recollit pel servei de recollida porta a porta el bujol comunitari s’ha de retirar de
la via pública per part d’un responsable de la comunitat.
e) La gestió del bujol respecte a la neteja, ubicació interior i a la via pública, és
responsabilitat de la comunitat de veïns; excepte la reparació de desperfectes o
substitució del contenidor.
5. Els bujols hauran d’anar clarament identificats amb els adhesius numerats i TAG
facilitats pel Consell Comarcal.
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3. Els cubells o bujols d’ús comunitari; segons el model d’aportació establert, per a la
recollida selectiva dels residus porta a porta en comunitats de propietaris seran cedits
gratuïtament per part del Consell Comarcal; de forma general abans de l’inici de la
prestació del servei; i, posteriorment i en concepte de reposició, en cas de causa
justificada (pèrdua, desaparició o trencament del cubell), sempre i quan no hagi estat
per negligència o mal ús dels usuaris.

Data 4-7-2018

2. Per evitar acumulacions de cubells a la única porta de la comunitat, les comunitats de
veïns tenen el dret a sol∙licitar, optativament i prèvia signatura d’una carta de
compromisos amb el Consell Comarcal, bujols estandarditzats per al lliurament dels
residus, d’ús comunitari i exclusiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. A efectes de la recollida selectiva porta a porta, s’entén com a comunitat de veïns
l’agrupació de més de 6 habitatges que comparteixin una porta com a única sortida a la
via pública.

A

Article 21. De les comunitats de veïns

1. A efectes de la recollida, es consideren habitatges disseminats tots aquells als quals no
se’ls pot prestar el servei de recollida a la mateixa porta per problemes d’accessibilitat o
Plaça Sant Miquel núm. 5 · 08700 Igualada · 93 805 15 85 · www.anoia.cat
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Article 22. Dels habitatges disseminats del municipi, on no es presta el servei PaP

CAPÍTOL III
De la recollida selectiva d’origen comercial
Article 24. Dels cubells, bujols i contenidors estandarditzats per a la recollida selectiva
porta a porta
1. Els cubells, bujols i contenidors per a la recollida selectiva porta a porta s’identificaran i
aniran numerats amb un adhesiu específic i un TAG identificatiu per a cada comerç.
2. Els cubells, bujols i/o contenidors estandarditzats per a la recollida selectiva porta a
porta seran aportats gratuïtament a tots els usuaris comercials per part del Consell
Comarcal, de forma general abans de l’inici de la prestació del servei i als nous
establiments; i, posteriorment i en concepte de reposició, en cas de causa justificada
(pèrdua, desaparició o trencament del cubell), sempre i quan no hagi estat per
negligència o mal ús de l’usuari. Els generadors comercials de brossa orgànica tenen el
dret a tenir els cubells, o contenidors estandarditzats de 20,120, 240, 660 o 1100 litres per a
la separació en origen que considerin necessaris i suficients en funció de la seva
generació de brossa. El volum així com el nombre d’unitats aportats seran els que el
Consell Comarcal determini.
3. En cas de voler més cubells, bujols o contenidors, l’establiment haurà d’adquirir-lo pel
seu compte. El Consell Comarcal facilitarà, en qualsevol cas, els adhesius i TAG
identificatius necessaris per a tots els bujols o contenidors que l’establiment utilitzi per al
servei porta a porta. Posteriorment, podrà lliurar-se un nou cubell o contenidor en
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2. En aquests casos, es valorarà l’opció a determinar que sigui més satisfactòria en
benefici de l’usuari i del Servei.

Data 4-7-2018

1. A efectes de la recollida porta a porta de la brossa orgànica, es consideren situacions
imprevistes o d’emergència aquelles per les quals es fa manifestament impossible
mantenir la brossa orgànica en el cubell dins l’habitatge per qüestions d’higiene i sanitat
o impossibilitat d’adaptació a l’horari de recollida per causes personals justificades. Els
Serveis Tècnics del Consell Comarcal valoraran si una situació determinada compleix
aquesta definició.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 23. Situacions imprevistes i d’emergència

B

2. En aquests casos es realitzarà el servei de lliurament i recollida de la brossa a través
d’àrees tancades amb control d’accés d’ús exclusiu, en les condicions, drets i
obligacions indicades en el Títol III de la present Ordenança.

A

per representar una despesa desproporcionada. Es consideren habitatges disseminats
algunes masies, bordes o cases rurals situades i allunyades tan del nucli com d’un accés
rodat accessible pel camió de recollida. El Consell Comarcal determinarà concretament
quins habitatges es consideren disseminats.

2. En els casos d’usuaris comercials que, manifestament, no puguin retirar de la via
pública el cubell un cop efectuada la recollida, el Consell Comarcal, de forma
coordinada amb l’usuari, establirà el mecanisme més adequat per poder donar
compliment a l’Ordenança.
3. En cas que els cubells o contenidors tinguin un fàcil accés des de la via pública,
correspon a l’usuari comercial el control d’abocaments incontrolats i del seu contingut.
4. Quan a les condicions d’ús, els establiments comercials s’han de comprometre als
següents punts:
a) Els cubells o contenidors s’utilitzen exclusivament per la separació i recollida porta a
porta de cada fracció.
b) Els cubells o contenidors han de restar durant tot el dia tancats en un espai privat dins
l’establiment comercial o dins el recinte de l’establiment.
c) Els dies de recollida corresponents, se situarà el cubell o contenidors a la via pública
per part d’un responsable de l’establiment, conforme a les condicions de lliurament i
d’horari. S’han de deixar sempre tancats.
d) Després del servei de recollida porta a porta s’ha de retirar de la via pública el cubell o
contenidors per part d’un responsable de l’establiment.
e) La gestió del cubell o contenidor respecte neteja, ubicació interior i a la via pública, és
responsabilitat de l’establiment comercial; excepte la reparació de desperfectes o
substitució del contenidor per causes no imputables a l’establiment.

Article 26. Del lliurament de la brossa orgànica

Plaça Sant Miquel núm. 5 · 08700 Igualada · 93 805 15 85 · www.anoia.cat

https://bop.diba.cat
Pàg. 19-44
CVE 2018026184

1. Correspon als usuaris comercials retirar de la via pública els cubells o contenidors un
cop efectuada la recollida porta a porta.

Data 4-7-2018

Article 25. Aspectes comuns del lliurament de la brossa comercial porta a porta

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. Els cubells i contenidors seran tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel personal
de recollida, amb cura de no fer-los malbé. Un cop dipositats els residus, serà obligatori
tancar la tapa.

B

4. En cas de pèrdua o trencament de bujols i contenidors per negligència o mal ús de
l’usuari, serà obligació d’aquest la seva reposició i posterior comunicació al Consell
Comarcal per a la seva identificació.

A

concepte de reposició, en cas de causa justificada (pèrdua, desaparició o trencament
del cubell), sempre i quan no hagi estat per negligència o mal ús de l’usuari.

Article 28. Del lliurament dels envasos
1. És obligatori dipositar la fracció envasos en bosses de plàstic resistent, impermeables i
estanques, i tancades dins els bujols o contenidors estandarditzats. Els envasos s’han de
lliurar buits de sòlids o líquids, xafats o destapats per facilitar la compressió en el transport.
En tot cas, els usuaris comercials hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la
recollida selectiva dels envasos, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la
qualitat dels envasos lleugers recollits sigui òptima.
Article 39. Del lliurament del vidre
És obligatori dipositar la fracció vidre a granel dins els bujols o contenidors estandarditzats.
Els envasos de vidre s’han de lliurar buits de líquids. En tot cas, els usuaris comercials
hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida selectiva dels envasos de
vidre, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la qualitat dels envasos de
vidre recollits sigui òptima.
Article 30. Del lliurament de la resta
És obligatori dipositar la fracció resta en bosses de plàstic resistent, impermeables i
estanques, i tancades dins els bujols o contenidors estandarditzats. En tot cas, els usuaris
comercials hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida selectiva de
la fracció resta, facilitin les diverses administracions.
CAPÍTOL IV
Dels bolquers, tèxtil sanitari i excrements d’animals domèstics
Article 31. Dels drets i deures dels usuaris
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2. El lliurament de la fracció cartró, es lliurarà amb farcells degudament lligats a la via
pública, de manera que no entorpeixi el pas de vianants o vehicles. El cartró haurà
d’estar ben plegat i apilat.

Data 4-7-2018

1. El lliurament de la fracció paper en els cubells o contenidors es realitzarà a granel o
amb bossa de paper. Els establiments comercials generadors de paper, rebran un bujol o
contenidor a tal efecte de capacitat suficient pel volum que en generi.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 27. Del lliurament del paper i cartró comercial

B

Les fundes compostables tenen la finalitat de protegir els bujols utilitzats per a la
separació i lliurament de la FORM i no per al seu transport, pel que cal evitar pràctiques
que puguin portar al trencament de les fundes i embrutiment.

A

1. El lliurament de la brossa orgànica en els cubells o contenidors es realitzarà amb bosses
o fundes, compostables, que es tancaran de manera estanca i seran impermeables.

5. Per als grans generadors de bolquers i tèxtil sanitari (residències i escoles bressol) es
podrà establir, si és necessària, i prèvia sol·licitud del generador i autorització per part del
Consell Comarcal una recollida específica, diària, i en horaris determinats, que aquests
usuaris hauran de respectar.
6. Queda exclosa la recollida d’excrements d’animals domèstics provinent de nuclis
zoològics i establiments comercials.
CAPÍTOL V
Prohibicions i control de la recollida selectiva porta a porta
Article 32. Prohibicions
Resta prohibit el següent:
1. En el cas dels domicilis, deixar d’utilitzar els serveis de recollida selectiva porta a porta
previstos en el Capítol II tot i generar-ne i utilitzar-ne d’altres. En el cas dels comerços
deixar d’utilitzar els serveis de recollida selectiva porta a porta previstos en el Capítol III tot
i generar brossa orgànica, i no disposar de cap gestor autoritzat per a la seva gestió.

https://bop.diba.cat
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2. Dipositar en l’interior dels elements de contenció (cubells, bosses o cubells
estandarditzats) per a la recollida selectiva porta a porta qualsevol material o residu que
no s’ajusti al que preveu aquesta Ordenança.

CVE 2018026184

4. El lliurament es podrà realitzar en qualsevol dia de recollida independentment de la
fracció de recollida que pertoqui segons calendari de recollida. El lliurament en els dies
de recollida de les fraccions envasos, paper-cartró, vidre i orgànica, és obligatori dipositar
la fracció bolquers, tèxtil sanitari i excrements d’animals de forma diferenciada dins una
bossa impermeable i estanca, tancada, identificada amb un adhesiu que el Consell
Comarcal lliurarà a tal efecte dins el cubell sobre de tot. El lliurament en els dies de
recollida de la fracció resta, els bolquers, tèxtil sanitari i excrements d’animals s’entendran
com assimilables a fracció resta i es lliuraran conjuntament amb la resta dins la mateixa
bossa tal i com s’indica en l’article 20.

Data 4-7-2018

3. Correspon als usuaris particulars lliurar els bolquers, tèxtil sanitari i excrements d’animals
separadament dins una bossa impermeable i estanca, tancada.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Correspon als usuaris generadors separar-los en origen de la resta de les deixalles.

A

1. A causa de les necessitats de lliurar els residus de bolquers, tèxtil sanitari i excrements
d’animals domèstics que convisquin amb la família diàriament per qüestions higièniques i
sanitàries es gestionaran com una fracció a separar i recollir selectivament.
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5. Abandonar escombraries fora dels elements de contenció.
6. Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública.
7. Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres municipis.
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4. El lliurament sense els elements de contenció establerts als articles anteriors.

A

3. Dipositar en l’interior dels elements de contenció (cubells, bosses o cubells
estandarditzats) o en la via pública residus impropis de la fracció que correspongui a la
recollida segons el calendari establert.

10. Prendre o malmetre un cubell d’un altre veí o un cubell comercial.
11. Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres, o a qualsevol altre lloc
diferent de del que específicament s’ha previst.
12. Tractar els cubells, bujols, contenidors, etc., amb poca cura, i malmetre’ls.

CVE 2018026184

9. Abandonar escombraries fora dels dies i horaris previstos.

Pàg. 22-44

8. El lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.

2. En cas d’anomalies en la prestació del servei de recollida porta a porta, el Consell
Comarcal s’obliga a posar tots els mitjans a disposició dels usuaris per rebre la queixa i
resoldre-la en la màxima celeritat possible.
Article 34. Incompliment del lliurament
1. El Consell Comarcal es reserva el dret de no recollir l’interior del cubell de les fraccions
valoritzables o les bosses de resta en cas d’incompliment de les condicions fixades en la
present Ordenança.
En aquests casos, s’informarà a l’usuari el motiu pel qual no s’ha prestat el servei a través
d’un adhesiu, i sense perjudici de la sanció econòmica que correspongui, segons la seva
gravetat.
2. Els usuaris estan obligats a retirar l’element de contenció buit o sobre el qual no s’ha
prestat el servei de la via pública, per incompliment de les condicions de lliurament,
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1. El Consell Comarcal exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat de la
separació i farà les amonestacions i sancions, si s’escau, a les persones responsables.

B

Article 33. Control de l’activitat

Data 4-7-2018

13. Qualsevol altre actuació contraria al contingut de la present ordenança.

Article 36. Molèsties al servei
El Consell Comarcal sancionarà a qui amb la seva conducta causi destorbs a la
prestació del servei de recollida porta a porta, sense perjudici de la retirada immediata
dels vehicles mal estacionats, que afectin a la prestació del servei, pels serveis comarcals,
amb el seu cost a càrrec de l’infractor.
CAPÍTOL VI
Altres aspectes a considerar
Article 37. Dels actes lúdics i esdeveniments generadors de residus municipals
1. Per a esdeveniments organitzats directament o indirectament pels ajuntaments, així
com en tots aquells actes festius organitzats per les entitats del teixit associatiu de
cadascun dels municipis, on es generin residus municipals i que no pugui ser recollida
segons el sistema habitual, es comunicarà al Consell Comarcal i es concretaran els
mecanismes de recollida.
2. En termes generals s’haurà de preveure la recollida selectiva de les fraccions orgànica,
envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta.
3. En cas de necessitar elements de contenció específicament per l’acte, el Consell
Comarcal cedirà els bujols i contenidors necessaris per a la seva recollida selectiva i els
instal·larà i recollirà en el lloc especificat. En el cas de l’orgànica caldrà que s’hi incorpori
una funda compostable per evitar bosses de plàstic.
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2. Ningú pot dedicar-se a la recollida o aprofitament dels residus sense autorització
prèvia comarcal. Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de material i residu
dipositat en els elements de contenció (cubells, bujols, contenidors) en espera d’ésser
recollits pels serveis comarcal, excepte que hom disposi de llicència expressa atorgada
pel Consell Comarcal.

Data 4-7-2018

1. Un cop dipositats els residus al carrer, en espera d’ésser recollits pels serveis comarcals,
adquiriran el caràcter de propietat comarcal, sense perjudici del que determina l’article
anterior.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 35. De l’aprofitament i de la recollida selectiva dels materials residuals continguts
en els residus municipals

B

3. En cas de la no retirada d’elements de contenció que incompleixen les condicions de
lliurament, residus abandonats, i sens perjudici de la sanció per incompliment dels punts
anteriors, el Consell Comarcal pot realitzar un servei de recollida i neteja, el cost del qual
correria a càrrec de l’infractor.

A

havent de deixar net l’espai urbà que s’hagués embrutat. Si per incompliment d’aquest
deure s’han vessat o abandonat residus a la via pública, l’usuari en serà el responsable.

5. Els envasos lleugers, caldrà deixar-los amb una bossa gran lligada, lliurada pel mateix
Servei del Consell Comarcal el dia de mercat, davant la parada una vegada finalitzi
l’activitat.
6. Les caixes de fusta es deixaran apilades, prèvia separació dels embalatges plàstics i/o
de cartró, davant de cada parada al finalitzar l’activitat.
7. La fracció resta caldrà deixar-la amb una bossa gran lligada davant la parada una
vegada finalitzi l’activitat.
TÍTOL III
Modalitat de recollida selectiva en àrees tancades amb control d’accés
CAPÍTOL I
Aspectes generals
Article 39. Introducció
1. El present Títol regularà les condicions en les quals el Consell Comarcal prestarà, i
l’usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida selectiva dels residus comarcals
produïts pels habitants i establiments comercials, no inclosos en el Títol II, mitjançant àrees
tancades amb control d’accés. També serà d’aplicació per als habitants i establiments
comercials dels nuclis i habitatges disseminats dels municipis inscrits al model de recollida
porta a porta segons el que s’indica en l’article 22.
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4. En el cas del paper i cartró, cada paradista l’haurà de deixar plegat i lligat davant de
cada parada una vegada finalitzi l’activitat del mercat.

Data 4-7-2018

3. En el cas de l’orgànica el Consell Comarcal cada paradista disposarà d’uns
contenidors propis de 120 o 240 litres de capacitat que el Servei del Consell Comarcal li
aportarà el dia de mercat abans de l’inici d’aquest. Els contenidors estaran identificats
amb el nom de la parada per controlar les aportacions de cada generador. L’orgànica
serà aportada sense bossa o amb funda compostable dins el bujol aportat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. En termes generals s’haurà de preveure la recollida selectiva de les fraccions orgànica,
envasos lleugers, paper i cartró, caixes de fusta i fracció resta.

B

1. Per a mercats setmanals organitzats directament o indirectament pels ajuntaments, es
comunicarà al Consell Comarcal qui garantirà un servei específic de recollida selectiva
de les deixalles generades per l’activitat de les parades.

A

Article 38. Dels mercats setmanals

3. Els usuaris estan obligats a dipositar llurs residus dintre dels elements de contenció
(bujols, contenidors) i a lliurar les deixalles en condicions que no produeixin abocaments
mentre es presta el servei. Si per incompliment d’aquest deure es vessen residus a
l’exterior o interior de les àrees tancades, l’usuari en serà el responsable. Tots els residus
lliurats, separats en origen per fraccions, hauran d’encabir-se dins dels bujols i contenidors
corresponents a cada fracció.
4. Els usuaris hauran de custodiar degudament les claus electròniques d’accés a les àrees
tancades.
5. Els usuaris hauran de vetllar pel bon estat i ús de les àrees tancades, tenint cura dels
materials i instal·lacions que hi contenen així com que la porta d’accés quedi tancada e
inaccessible per a no usuaris d’aquestes.
CAPÍTOL II
De la recollida selectiva
Article 41. Dels drets i deures dels usuaris
1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en àrees tancades
a les quals han sigut assignats, per al lliurament dels residus generats i separats
selectivament.
2. Correspon als usuaris separar en origen els residus.

https://bop.diba.cat
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2. La prestació del servei de recollida de residus domèstics té el caràcter d’obligatori per
al Consell Comarcal i es realitzarà segons la programació i horaris establerts.

CVE 2018026184

1. La utilització de les diferents modalitats de recollida selectiva i el respecte al ús de les
àrees tancades són obligatoris per als usuaris.
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Article 40. Obligacions generals dels usuaris

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. La determinació específica de la programació, dies i horaris, d’aportació i recollida
dels residus, es fixaran, en execució de les determinacions generals previstes en aquesta
Ordenança.

A

2. Tenen la categoria d’usuaris als efectes de prestació d’aquests serveis tots els veïns i
veïnes de l’Anoia i responsables de comerços, serveis..., dels nuclis de població on es porti
a terme aquest tipus de recollida, els quals els utilitzaran d’acord amb les disposicions
vigents.

B

Article 42. Dels materials de contenció estandarditzats per a la recollida en àrees
tancades
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2. És obligatori dipositar la brossa orgànica a l’interior del bujol de color marró, mitjançant
la utilització de bosses compostables i tancades. Correspon als usuaris lliurar les restes
vegetals assimilables a la brossa orgànica (material no llenyós i branques amb un
diàmetre inferior a 1cm) en bosses de plàstic o preferentment compostables dins el bujol
estandarditzat per a la brossa orgànica.
3. Les restes vegetals no assimilables a la brossa orgànica (restes d’esporta i llenyoses) no
podran ser lliurades en el bujol de color marró.
4. És obligatori dipositar la fracció envasos i resta en bosses de plàstic resistent,
impermeables i estanques, i tancades. Aquestes bosses es dipositaran dins els bujols o
contenidors grocs i grisos, respectivament. Els envasos lleugers s’han de lliurar buits de
sòlids o líquids, xafats o destapats per facilitar la compressió en el transport.
5. És obligatori dipositar la fracció paper i cartró a granel o amb bossa de paper dins els
bujols o contenidors blaus. Les caixes de cartró s’han de lliurar plegades,
independentment del mitja de contenció, per facilitar la recollida i el transport.
6. És obligatori dipositar la fracció vidre a granel dins els bujols o contenidors de color
verd. Els envasos de vidre s’han de lliurar buits de sòlids o líquids.

https://bop.diba.cat
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1. Tots els usuaris tenen el dret i el deure d’utilitzar el servei de recollida en contenidors
que a tal efecte tenen a disposició en l’àrea tancada assignada, per a lliurar la fracció
orgànica, paper-cartró, envasos, vidre i la resta.

CVE 2018026184

Article 43. Del lliurament dels residus

Data 4-7-2018

3. Les àrees tancades disposaran de minideixalleries per al lliurament de forma separada
en origen d’altres residus generats en petites quantitats tals com oli vegetal usat, roba,
RAES, làmpades i fluorescents, piles, pots de pintura, envasos d’esprais, etc.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Els bujols i contenidors s’identificaran de forma cromàtica: fracció orgànica (color
marró), fracció envasos (color groc), fracció paper-cartró (color blau), fracció vidre (color
verd) i fracció resta (color gris).

A

1. Tots els usuaris tenen el dret a disposar de bujols i contenidors per a la recollida de tots
residus separats en origen, en la quantitat i volum necessari per a les fraccions orgànica,
paper-cartró, envasos, vidre i resta. Aquests aniran numerats amb un adhesiu específic i
un TAG identificatiu per a cada àrea tancada a efectes de control e identificació.

B

7. Els residus tèxtils sanitaris i excrements d’animals domèstics, formen part de la fracció
resta i es recolliran juntament amb aquesta fracció.
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1. A efectes de la recollida en àrees tancades amb control d’accés, es consideren
situacions imprevistes o d’emergència aquelles per les quals es fa manifestament
impossible per part dels usuaris accedir a l’àrea tancada assignada. Els Serveis Tècnics
del Consell Comarcal valoraran si una situació determinada compleix aquesta definició.
2. En els casos en que els usuaris justifiquin raonadament la necessitat d’un canvi
d’assignació d’àrea tancada, els Serveis Tècnics del Consell Comarcal valoraran la
situació per donar la solució més satisfactòria en benefici de l’usuari.
CAPÍTOL III
Prohibicions i control de la recollida selectiva en àrees tancades amb control d’accés
Article 46. Prohibicions
Resta prohibit el següent:
1. En el cas dels domicilis, deixar d’utilitzar els serveis de recollida en àrees tancades
previstos en el Capítol III tot i generar-ne i utilitzar-ne d’altres. En el cas dels comerços
deixar d’utilitzar els serveis de recollida selectiva en àrees tancades previstos en el Capítol
III tot i generar-ne, i no disposar de cap gestor autoritzat per a la seva gestió.
2. Dipositar en l’interior dels elements de contenció (bujols i contenidors estandarditzats)
per a la recollida selectiva en àrees tancades qualsevol material o residu que no s’ajusti
al que preveu aquesta Ordenança.
3. Dipositar en l’interior dels elements de contenció ((bujols i contenidors estandarditzats)
o en la via pública residus impropis de la fracció que correspongui.
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Article 45. Situacions imprevistes i d’emergència

Data 4-7-2018

2. En aquests casos es realitzarà el servei de lliurament i recollida de la brossa a través de
la modalitat porta a porta, subjecte a lo disposat en el Títol II.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. A efectes de la recollida, es consideren establiments comercials disseminats amb servei
de recollida porta a porta, aquells establiments dels municipis o nuclis gestionats amb la
modalitat de recollida en àrees tancades amb control d’accés, que, donada la seva
localització i accessibilitat, és idoni prestar-s’hi un servei de recollida porta a porta. El
Consell Comarcal determinarà concretament quins establiments comercials poden ser
gestionats via la modalitat porta a porta.

B

Article 44. Dels establiments comercials disseminats amb servei de recollida porta a porta

A

8. En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la
recollida selectiva dels residus, facilitin les diverses administracions, a fi i efecte que la
qualitat recollida selectiva sigui òptima.

9. Prendre o malmetre els elements de contenció (bujols, contenidors).
10. Cedir la targeta/clau d’accés, personal e intransferible, de les àrees tancades a
terceres persones.
11. Malmetre, modificar o alterar l’aspecte interior i exterior de les àrees tancades.
12. Manipular o alterar el sistema de tancament automàtic de les àrees tancades. Deixar
la porta d’accés oberta intencionalment. Serà deure dels usuaris vetllar per a que la
porta d’accés resti tancada per evitar l’accés de persones no autoritzades.
13. Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres, o a qualsevol altre lloc
diferent de del que específicament s’ha previst.
14.

Tractar els bujols, contenidors, etc., amb poca cura, i malmetre’ls.

15.

Qualsevol altre actuació contraria al contingut de la present ordenança.

Article 47. Control de l’activitat
1. El Consell Comarcal exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat de la
separació i farà les amonestacions i sancions, si s’escau, a les persones responsables.
2. En cas d’anomalies en la prestació del servei, el Consell Comarcal s’obliga a posar tots
els mitjans a disposició dels usuaris per rebre la queixa i resoldre-la en la màxima celeritat
possible.
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8. El lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.

CVE 2018026184

7. Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres municipis.

Data 4-7-2018

6. Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. Abandonar escombraries fora dels elements de contenció o als voltants de les àrees
tancades.

A

4. El lliurament sense els elements de contenció establerts als articles anteriors.

B

Article 48. De l’aprofitament i de la recollida selectiva dels materials residuals continguts
en els residus municipals
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El Consell Comarcal sancionarà a qui amb la seva conducta causi destorbs a la prestació
del servei de recollida i/o interfereixi el bon ús i funcionament de les àrees tancades amb
control d’accés, sense perjudici en l’adopció de les mesures correctores immediates a
càrrec dels serveis comarcals, amb el seu cost a càrrec de l’infractor.
CAPÍTOL IV
Disposicions comunes pels usuaris de les àrees tancades amb control d’accés
Article 50. Disposicions comunes

https://bop.diba.cat
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Article 49. Molèsties al servei

CVE 2018026184

2. Ningú pot dedicar-se a la recollida o aprofitament dels residus sense autorització
prèvia comarcal. Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de material i
residual dipositat en els elements de contenció (cubells, bujols, contenidors) en espera
d’ésser recollit pels serveis comarcal, excepte que hom disposi de llicència expressa
atorgada pel Consell Comarcal.

A

1. Un cop dipositats els residus als bujols i contenidors, en espera d’ésser recollits pels
serveis comarcals, adquiriran el caràcter de propietat comarcal, sense perjudici del que
determina l’article anterior.

3. Les àrees tancades amb control d’accés podran disposar dels sistemes de contenció o
espais habilitats per al lliurament d’altres tipologies de residus segons lo indicat en el Títol
IV.
4. Les àrees tancades amb control d’accés podran donar servei a aquells usuaris que tot i
viure en un nucli gestionat amb modalitat porta a porta justifiquin degudament davant el
Consell Comarcal la impossibilitat temporal o indefinida de lliurar els residus en els dies i
horaris establerts en la recollida porta a porta. Caldrà que aquests usuaris motivin
justificadament aquesta impossibilitat. El Consell Comarcal valorarà individualment la
situació i proposarà la solució més beneficiosa per l’usuari sense perjudici del sistema de
recollida establert.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Les àrees tancades amb control d’accés estaran distribuïdes pels municipis segons les
necessitats de la població i les modalitats de recollida establertes. La ubicació i
assignació dels habitatges a cada una d’elles serà decidida pels ajuntaments i els Serveis
Tècnics Comarcals.

Data 4-7-2018

1. És obligatori dipositar cada fracció a l’interior del seu contenidor corresponent.

B

5. Correspondrà al Consell Comarcal, la neteja dels contenidors, el seu entorn i la
reparació o substitució dels que s’hagin fet malbé.
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2. En termes generals s’haurà de preveure la recollida selectiva de les fraccions orgànica,
envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta.
3. En cas de necessitar elements de contenció específicament per l’acte, el Consell
Comarcal cedirà els bujols i contenidors necessaris per a la seva recollida selectiva i els
instal·larà i recollirà en el lloc especificat. En el cas de l’orgànica caldrà que s’hi incorpori
una funda compostable per evitar bosses de plàstic.

https://bop.diba.cat

1. Per a esdeveniments organitzats directament o indirectament pels ajuntaments, així
com en tots aquells actes festius organitzats per les entitats del teixit associatiu de
cadascun dels municipis, on es generin residus municipals i que no pugui ser recollida
segons el sistema habitual, es comunicarà al Consell Comarcal i es concretaran els
mecanismes de recollida.

Pàg. 30-44

Article 51. Dels actes lúdics i esdeveniments generadors de residus municipals

CVE 2018026184

CAPÍTOL V
Altres aspectes a considerar

A

6. Correspondrà al Consell Comarcal, la neteja de l’interior i exterior de les àrees
tancades amb control d’accés així com el seu manteniment.

2. En termes generals s’haurà de preveure la recollida selectiva de les fraccions orgànica,
envasos lleugers, paper i cartró, caixes de fusta i fracció resta.
3. En el cas de l’orgànica el Consell Comarcal cada paradista disposarà d’uns
contenidors propis de 120 o 240 litres de capacitat que el Servei del Consell Comarcal li
aportarà el dia de mercat abans de l’inici d’aquest. Els contenidors estaran identificats
amb el nom de la parada per controlar les aportacions de cada generador. L’orgànica
serà aportada sense bossa o amb funda compostable dins el bujol aportat.
4. En el cas del paper i cartró, cada paradista l’haurà de deixar plegat i lligat davant de
cada parada una vegada finalitzi l’activitat del mercat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Per a mercats setmanals organitzats directament o indirectament pels ajuntaments, es
comunicarà al Consell Comarcal qui garantirà un servei específic de recollida selectiva
de les deixalles generades per l’activitat de les parades.

Data 4-7-2018

Article 52. Dels mercats setmanals

B

5. Els envasos lleugers, caldrà deixar-los amb una bossa gran lligada, lliurada pel mateix
Servei del Consell Comarcal el dia de mercat, davant la parada una vegada finalitzi
l’activitat.
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1. Davant la necessitat de reduir al màxim els residus destinats a disposició en dipòsits
controlats, cal considerar l’existència de varies tipologies de residus que per la seva
naturalesa poden ser separats en origen i lliurats en sistemes de recollida diferenciats.
2. El present Títol regularà les condicions en les quals el Consell Comarcal prestarà, i
l’usuari utilitzarà, els serveis destinats a al recollida selectiva dels residus no inclosos en els
Títols II i III.
3. El Consell Comarcal es reserva el dret prèvia petició i acord amb els municipis, de dur a
terme altres serveis de recollida i/o gestió de residus que tot i no estar regulats en aquesta
Ordenança siguin necessaris i d’interès pels municipis.

CAPÍTOL II
De la recollida selectiva
Article 54. Residus Voluminosos
1. S’estableix el servei de recollida de residus municipals voluminosos domèstics, amb
exclusió de qualsevol tipus de residus de naturalesa industrial o comercial.

https://bop.diba.cat

B

2. A títol enunciatiu i no excloent els objectes que s’inclouen en aquest servei de recollida
selectiva s’entén per residus voluminosos els electrodomèstics de gran volum (màquines
de rentar, cuines, televisors, frigorífics, etc.), mobles i andròmines (armaris, taules, somiers,
cadires, matalassos, etc.), equips d’electrònica i ofimàtica (ordinadors, monitors,
impressores, etc.) i altres elements (bicicletes, bastiments, banyeres, radiadors, portes,
finestres, tubs, etc.).

Pàg. 31-44

Article 53. Introducció

CVE 2018026184

CAPÍTOL I
Aspectes generals

Data 4-7-2018

TÍTOL IV
Altres residus i serveis de recollida

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7. La fracció resta caldrà deixar-la amb una bossa gran lligada davant la parada una
vegada finalitzi l’activitat.

A

6. Les caixes de fusta es deixaran apilades, prèvia separació dels embalatges plàstics i/o
de cartró, davant de cada parada al finalitzar l’activitat.
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6. La modalitat de recollida dels residus voluminosos en cada municipi o nucli, serà
l’acordat entre els Serves Tècnics comarcals i l’ajuntament, el qual serà comunicat als
veïns via ban municipal.
Article 55. Restes de poda
1. Les restes de vegetals no assimilables a la brossa orgànica (restes de poda i llenyoses)
no podran ser lliurades en els sistemes de contenció (cubells, bujols, contenidors) propis
de la recollida de la fracció orgànica. Alternativament, aquests tipus de residus podran
ser objectes de recollides domiciliàries per part del Servei de recollida comarcal, altres
serveis municipals o bé hauran de ser portats per part dels generadors als punts
centralitzats designats en cada cas.
2. La modalitat de recollida de les restes de poda en cada municipi o nucli, serà
l’acordat entre els Serves Tècnics comarcals i l’ajuntament, el qual serà comunicat als
veïns via ban municipal.
Article 56. Altres residus generats en petites quantitats
1. Compren residus d’origen domèstic que per la seva naturalesa no son assimilables a les
fraccions recollides selectivament (fracció orgànica, paper i cartró, envasos lleugers,
vidre i voluminosos) i que donat que disposen d’una gestió específica de reciclatge i/o
valorització no s’han de recollir ni tractar com a fracció resta.
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b) Lliurament als punts centralitzats d’acopi de residus voluminosos designats en
cada cas.

Data 4-7-2018

a) Recollida porta a porta prèvia concertació de cita al Consell Comarcal o a
l’empresa prestadora del Servei. Els residus voluminosos s’hauran de deixar a la
façana, si no entorpeixen el pas, el matí del dia que s’hagi acordat la recollida.
El nombre màxim de voluminosos per habitatge i per recollida vindrà definit
segons la capacitat del servei, i en tot cas les restriccions o limitacions seran
definides pel Consell Comarcal. El servei no contempla el buidatge complert
d’un habitatge o una gran part d’aquest.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. La prestació del servei es realitzarà segons les modalitats següents:

B

4. Els residus recollits seran classificats pel Servei del Consell Comarcal i gestionats
degudament per gestors autoritzats garantint la màxima valorització i reutilització.

A

3. No és objecte d’aquest servei de recollida la runa, pneumàtics, bateries i altres que per
les seves característiques puguin resultar perilloses o bé seguin recollides via les
minideixalleries i la deixalleria mòbil. .

2. Compren l’oli vegetal usat, tèxtil, calçat, RAES, làmpades i fluorescents, piles, tòners,
pintures i dissolvents, radiografies, bateries, medicaments, etc.

Article 57. Dels drets i deures dels usuaris comercials
1. Tal i com estableix la Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls
contaminats i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de residus, la persona titular d’una activitat que genera
residus ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora
autoritzat perquè se’n faci la valorització, si aquesta opció és possible, o disposició
de la resta, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local
competent estableixi per a aquest tipus de residus. S’haurà d’acreditar a
l’Ajuntament corresponent que tenen contractat algun gestor autoritzat de residus,
per a la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat
corresponen, en els termes previstos en la Ordenança fiscal corresponent.
En el cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini previst,
l’Ajuntament corresponent considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquest
residus assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació
que tingui establert el Consell Comarcal, i haurà de satisfer la taxa o preu públic
corresponent.
En tot cas correspon als generadors singulars comercials separar en origen la brossa
generada en cada una de les fraccions indicades en l’article 4.

https://bop.diba.cat
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B

2. Els residus comercials són aquells residus municipals generals per l’activitat pròpia
del comerç al detall, a l’engròs, hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis. Són
equiparables a questa categoria de residus, a efectes de gestió, els residus
originats a la indústria que tenen consideració d’assimilables a residus municipals
d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus.

CVE 2018026184

CAPÍTOL III
De la gestió dels residus comercials

Data 4-7-2018

b) Lliurament a les mini deixalleries ubicades dins les àrees tancades amb control
d’accés. L’ús d’aquesta modalitat restarà restringida als usuaris de cada una
de les àrees tancades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Lliurament a la deixalleria mòbil, la qual s’ubicarà en els espais, dies i
freqüències establertes per a cada municipi.

A

3. La prestació del servei es realitzarà segons les modalitats següents:
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1. Prestació per part del Consell Comarcal del servei de recollida selectiva, que
consisteix en la recollida diferenciada de les fraccions envasos lleugers, paper i
cartró, vidre, matèria orgànica i resta per mitjà de la modalitat porta a porta o
àrees tancades amb control d’accés segons el municipi i zona.
2. Gestió per part de l’establiment de determinades fraccions dels residus per mitjà
d’empreses degudament acreditades per l’Agència de Residus de Catalunya.
Prestació del servei de recollida per part del Consell Comarcal de les fraccions que
no són objecte de la recollida pel titular de l’activitat i si son objecte de la recollida
comarcal.
3. Gestió de la totalitat de les diferents fraccions dels residus a càrrec del titular de
l’establiment, que té l’obligació de fer-ho tal com estableix la vigent Llei de residus.
L’Ajuntament i el Consell Comarcal, en aquest cas, no presta el servei de recollida
però exerceix les funcions d’inspecció i control per verificar que efectivament es
gestionen els residus de manera correcta.
Article 57. Excepció al servei de prestació obligatòria per part del Consell Comarcal
1. L’Ajuntament pot considerar de prestació no obligatòria el servei de recollida de
residus comercials a establiments que produeixin més de 1.000 litres diaris de
residus. Tenint en compte les característiques dels residus generats per una activitat
concreta pot considerar de prestació no obligatòria la recollida de totes o alguna
de les fraccions generades. En aquests casos, els titulars d’aquests establiments o
activitats han de disposar del corresponent contracte amb empreses autoritzades
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La gestió dels residus comercials es pot realitzar seguint les modalitats següents:

Data 4-7-2018

Article 56. Modalitats de gestió dels residus comercials

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. Les parades dels mercats ambulants reben la mateixa condició que la resta
d’activitats comercials i els caldrà complir l’establert per aquestes. En qualsevol
cas han de deixar la via pública neta i en condicions i seguir les indicacions
específiques que el Consell Comarcal i l’Ajuntament determinin.

B

4. Les activitats econòmiques estan obligades a efectuar la recollida selectiva
conforme a les fraccions establertes en aquesta Ordenança. L’ajuntament o el
Consell Comarcal pot establir inspeccions per verificar la qualitat i la quantitat de
la separació.

A

3. Als efectes d’aquesta Ordenança, queden inclosos en aquesta categoria els
envasos i residus d’envasos comercials, la gestió dels quals no es realitzi a través de
sistema de dipòsit, devolució i retorn, o un sistema integrat de gestió, d’acord amb
la legislació específica vigent, així com la matèria orgànica.

L’Ajuntament i el Consell Comarcal, fins i tot en cas de no prestar el servei de recollida,
exerceix les funcions d’inspecció i control que li corresponen.
Article 58. Comerços no adscrits al servei comarcal
En el supòsit que el comerç tingui concertada la recollida d’aquest tipus de residus
comercials amb algun gestor autoritzat, ha de guardar-los a l’interior de l’establiment i
entregar-los en el moment que el gestor hi vagi per recollir-los. No s’admet l’ús de la via
pública per a l’emmagatzematge ni la deposició temporal de residus no adscrits al servei
comarcal. L’Ajuntament podrà regular l’horari i les condicions de recollida d’aquests
residus.
CAPÍTOL IV
De la gestió dels residus industrials
Article 59. Residus industrials
1. Tenen condició de residus industrials els materials sòlids, gasosos o líquids resultants
d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja,
el productor o el posseïdor dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que,
d’acord amb la Llei de residus, no poden ser considerats residus municipals.
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En qualsevol dels casos la gestió de les diferents fraccions de residus que generi l’activitat
s’ha de fer d’acord amb el que disposa la vigent Llei de residus. L’Ajuntament i el Consell
Comarcal pot exigir els comprovants que acreditin aquesta gestió.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. L’Ajuntament, prèvia sol·licitud del titular d’una activitat, pot declarar exclosos del
servei de gestió de residus comarcals, els residus comercials generats en els
activitats que n’acreditin la gestió per part de gestors privats autoritzats per
l’Agència de Residus de Catalunya, sens perjudici del tractament fiscal previst en
l’ordenança corresponent.

B

2. Pel que fa referència a les activitats concentrades en polígons industrials o
comercials, i tenint en compte les característiques especials de la situació
geogràfica, concentració d’activitats, tipologia i volum de residus, l’Ajuntament
considera de prestació no obligatòria la recollida de totes les fraccions al conjunt
del polígon o zona. En aquest cas, els titulars d’aquests establiments o activitats
han de disposar del corresponent contracte amb empreses autoritzades per
l’Agència de Residus de Catalunya per a la gestió de les diferents fraccions de
residus.

A

per l’Agència de Residus de Catalunya per a la gestió de les diferents fraccions de
residus.

Article 61. Obligacions dels posseïdors de residus industrials
Els establiments o les empreses que produeixen residus industrials o que en són posseïdors
estan obligades a:
1. Adoptar les mesures que calguin per assegurar el transport, l’aprofitament o el
tractament dels residus sense cap risc per a la salut o el medi.
2. Portar un registre el què consti l’origen, la quantitat i la composició característica
dels residus. Cal facilitar a l’Ajuntament informació d’aquest registre; igualment se
l’ha d’informar dels sistema de tractament i aprofitament i del pla d’actuació en
cas d’emergència o d’accident.
3. Col·laborar amb l’Ajuntament amb la finalitat de permetre qualsevol examen,
control, enquestes o presa de mostres i facilitar també, si els són reclamats, els
documents preceptius segons la normativa vigent.
4. Informar immediatament l’Ajuntament de la desaparició o la pèrdua de residus
perillosos dins del terme municipal.
TÍTOL V
Inspecció i règim sancionador
CAPÍTOL I
Classificació i tipificació
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Pàg. 36-44

Els productors i posseïdors de residus industrials i especials que es lliurin a un tercer, que no
hagi obtingut la prèvia llicència municipal, responen solidàriament amb el transportista
de qualsevol dany que puguin causar, així com també de la infracció en què hagin
concorregut.

CVE 2018026184

La responsabilitat de la gestió d’aquests residus és del titular de l’activitat, sens perjudici
de la potestat d’inspecció de control que té l’Ajuntament i el Consell Comarcal.

Data 4-7-2018

Article 60. Responsabilitat de la gestió dels residus industrials

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Tenen condició de residus especials els classificats com a tals en el Catàleg de
Residus de Catalunya.

B

2. Als efectes d’aquesta Ordenança, també tenen la categoria de residus industrials
els residus que, tot i ser assimilables a municipals, per les seves condicions de
presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d’humitat i altres
característiques no poden ser objecte dels serveis de recollida comarcals o de la
deixalleria.

Article 63. Infraccions lleus
A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada, també ho són per
infracció de la present ordenança les següents:

https://bop.diba.cat

2. En tot allò no previst en aquesta Ordenança en relació en el règim sancionador
s’aplicarà el disposta en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de residus.

Pàg. 37-44

1. Són infraccions lleus, greus i molt greus, en matèria de gestió de residus municipals, les
tipificades en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora de residus.

A

Article 62. Classificació

d) No retirar els elements de contenció abans de l’horari fixat.
e) Lliurar els residus municipals d’origen domèstic de manera diferent a l’establerta en
aquesta Ordenança, en relació amb l’ús i tancament de les bosses, cubellets, o la
correcta tria dels materials.
f) No tenir cura amb els elements de contenció (cubells, bujols i contenidors), causant
desperfectes.
g) Lliurar residus en forma líquida o susceptible de liquar-se.
h) Prendre o malmetre un cubell d’un altre veí o un element de contenció d’usuari
comercial.
i) Triar o separar materials dipositats als elements de contenció d’altri.
j) Destorbar els serveis de recollida.

Data 4-7-2018

c) Lliurar residus en elements de contenció no estandarditzats o diferents als determinats
pel Consell Comarcal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Dipositar residus puntualment, en elements de contenció diferents als que pertoquen,
atenent a la tipologia dels residus, i a l’obligatorietat de fer separació selectiva.

CVE 2018026184

a) Dipositar els residus fora dels elements de contenció sense aprofitar llur capacitat.

k) No separar els residus en origen i no lliurar-los selectivament.

m) Dipositar en l’interior dels elements de contenció per a la recollida selectiva qualsevol
material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança.
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l) Lliurar residus fora dels horaris de recollida.

b) Manca d’elements d’identificació en els elements de contenció en què és obligatori.
c) Per als usuaris comercials, deixar d’utilitzar els serveis públics comarcals de recollida de
residus municipals sense notificació prèvia.
d) Lliurar residus al servei de recollida expressament prohibits.
e) Utilitzar elements de contenció per a residus municipals d’origen domèstic en volums
de generació d’origen comercial.
f) Abandonar residus perillosos a la via pública.
g) Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida d’altres comarques.
h) Abandonar residus municipals o assimilables a municipals a la via pública.
i) Abandonar animals morts a la via pública.
j) Alterar o malmetre la deixalleria mòbil, les minideixalleries, i les àrees tancades amb
control d’accés.
k) La manca greu de respecte als inspectors dels serveis municipals i comarcals.
l) Obstruir i/o impedir les tasques d’inspecció per part dels serveis municipals i comarcals.
m)
Utilitzar el servei públic per part d’activitats econòmiques que han estat
expressament desconnectades del servei.

https://bop.diba.cat
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n) Utilitzar qualsevols dels elements de contenció presents a la via pública adscrits a la
recollida municipal de residus per part d’activitats econòmiques i professionals (paletes,
pintors, jardiners, tallers d’automoció, establiments d’electrodomèstics, mobles i
matalassos, ...) perquè han de disposar de gestors de residus autoritzats.

Pàg. 38-44

a) No fer separació selectiva de les deixalles.

CVE 2018026184

Article 64. Infraccions greus

Data 4-7-2018

p) En general, totes aquelles no previstes com a greus ni molt greus que puguin infringir les
condicions establertes a la present ordenança.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

o) La manca de respecte als inspectors dels serveis municipals i comarcals.

A

n) Deixar o cedir la clau d’accés a les àrees tancades amb control d’accés a persones
no autoritzades.
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b) No atendre als requeriments, formalment efectuats, del Consell Comarcal de l’Anoia.
c) La reiteració de 3 faltes greus.
CAPÍTOL II
Sancions
Article 66. Classes de sancions
Les sancions a imposar per infracció d’aquesta Ordenança son les següents:

https://bop.diba.cat

a) Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les rieres o a qualsevol altre lloc
diferent del que específicament s’ha previst.

Pàg. 39-44

Article 65. Infraccions molt greus

CVE 2018026184

p) La reiteració de 3 faltes lleus.

A

o) No justificar administrativament la gestió privada dels residus, per part de les activitats
generadores de residus que estan desconnectades del servei públic de recollida
voluntàriament o involuntàriament.

c) Execució d’altres treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que ha
faltat en cometre la infracció.
Article 67. Quantia de les multes
1. Les infraccions lleus comeses pels usuaris domèstics es sancionaran amb multes per un
import entre 60€ fins a 120€. Les infraccions lleus comeses pels usuaris comercials i
industrials es sancionaran amb multes per un import entre 150€ fins a 300€.
2. Les infraccions greus comeses pels usuaris domèstics es sancionaran amb multes de
121€ fins a 250€. Les infraccions greus comeses pels usuaris comercials i industrials es
sancionaran amb multes que aniran de 301 € fins a 3.000 €.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Execució dels treballs de restitució de la realitat física alterada sens perjudici de la
seva execució subsidiària i de la corresponent multa degudament ponderada.

Data 4-7-2018

a) Multa.

B

3. Les infraccions molt greus comeses pels usuaris domèstics es sancionaran amb multes
de 251€ fins a 500€. Les infraccions molt greus comeses pels usuaris comercials i industrials
es sancionaran amb multes que aniran de 3.001 € a 6.000 €.
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Multes coercitives
1. Sense perjudici de la sanció que es pugui imposar, l'òrgan competent podrà acordar la
imposició de multes coercitives d'acord amb l'article 103 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
2. Es poden imposar multes coercitives per executar les obligacions derivades d'actes
infractors o en execució
de resolucions sancionadores, que són reiteratives si transcorren els terminis assenyalats a
aquest efecte en
els requeriments corresponents.
3. L'import de cada multa coercitiva no excedirà del deu per cent de la que correspon a
la infracció presumpta o declarada, ni en el seu conjunt el trenta per cent de la mateixa

CAPÍTOL III
Graduació de les sancions
Article 70. Criteris de graduació
Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen tenint en compte criteris
objectius i subjectius, que poden ser apreciats separadament o conjuntament.
Article 71. Criteris objectius i

https://bop.diba.cat
Pàg. 40-44
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La imposició de les corresponents sancions no afecta l’obligació de restaurar la realitat
física alterada, ni la d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats. El Consell Comarcal pot
executar subsidiàriament les tasques de restauració dels danys i rescabalar per la via del
constrenyiment les despeses originades en aquest concepte a l’autor dels danys.

Data 4-7-2018

Article 69. Danys i perjudicis

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La voluntat del Consell Comarcal no és la d’obtenir un rendiment econòmic de les
sancions imposades, sinó més aviat actuar com una eina dissuassòria de comportaments
mancats de civisme per assolir un canvi cap una actitud positiva en front a la
problemàtica de la gestió dels residus. S’estableix doncs, que les sancions tant en
infraccions lleus, com greus o molt greus es podran pagar en el termini de 20 dies naturals
següents a la data de notificació de la denúncia amb una reducció del 50% de la
quantia consignada a la notificació. Aquesta opció significa la renúncia a presentar
qualsevol tipus d’al·legacions o recurs en via administrativa donant per conclòs el tràmit
administratiu.

A

Article 68. Reducció del cost de les sancions

Son criteris objectius:
a) L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.

Plaça Sant Miquel núm. 5 · 08700 Igualada · 93 805 15 85 · www.anoia.cat

B

subjectius

Article 72. Reincidència
S’entén que hi ha reincidència quan l’infractor ha estat sancionat, per resolució ferma,
per raó d’haver comès més d’una infracció de la mateixa naturalesa, dins el període de
l’any immediatament anterior.
La reincidència no es pot prendre en consideració si la infracció anterior va comportar
qualificació de major gravetat del fet.
CAPÍTOL IV
Procediment sancionador
Article 73. Competència del Consell Comarcal de l’Anoia
En els supòsits sancionables descrits en aquesta Ordenança, el Consell Comarcal de
l’Anoia incoarà els corresponents expedients sancionadors, i establirà les sancions
corresponents per Decret de Presidència, amb la tramitació prèvia del corresponent
expedient sancionador.
El Consell Comarcal de l’Anoia actuarà d’ofici, a instància d’un informe de l’inspector de
l’Àrea de Medi Ambient, o en virtut d’una denúncia o comunicació de particulars o
d’ajuntaments, o bé d’una instrucció o ordre d’òrgans superiors.
Per mitjà de Decret de la Presidència, s’acordarà la incoació de l’expedient sancionador
i es designarà un instructor i un secretari i es notificarà immediatament a les persones
interessades.

A
B

L’instructor formularà el corresponent plec de càrrecs, d’acord amb el contingut descrit
en el Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus el qual es notificarà a la persona interessada, per a la seva resposta i aportació o
proposició de proves.

https://bop.diba.cat

El grau de malícia del causant de la infracció.
El grau de participació en el fet per títol diferent a l’anterior.
La capacitat econòmica de l’infractor.
La incidència.

Pàg. 41-44

a)
b)
c)
d)

CVE 2018026184

Son criteris subjectius:

Data 4-7-2018

L’alteració social que causa del fet infractor.
La gravetat del dany causat al sector o l’àrea ambiental protegida.
La superfície afectada i el seu deteriorament.
La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
El benefici derivat de l’activitat infractora.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b)
c)
d)
e)
f)
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Per a les infraccions tipificades com a lleus se seguirà el procediment abreujat regulat en
el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.

https://bop.diba.cat
Pàg. 42-44
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Prescripció
1. Les infraccions lleus prescriuran a l'any, les greus als tres anys i les molt greus als cinc
anys.
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia en què la
infracció s'hagi comès.
3. En els supòsits d'infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a
comptar des del moment de la finalització de l'activitat o l'últim acte amb què la
infracció es consuma. En el cas que els fets o activitats constitutius d'infracció fossin
desconeguts per manca de signes externs, el termini es computarà des que
aquests es manifestin.
4. Amb coneixement de l'interessat, interromprà la prescripció la iniciació del
procediment sancionador, reprenent-se el termini de prescripció si l'expedient
sancionador està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte
responsable.
5. Es produirà la caducitat si transcorreguts sis mesos des de l'inici de l'expedient no ha
recaigut resolució sancionadora.

CVE 2018026184

L'import de les sancions, i de les despeses ocasionades per l'execució subsidiària de les
activitats de restauració dels béns danyats com a conseqüència de les infraccions
d'aquesta Llei pot ésser exigit per via de constrenyiment.

Data 4-7-2018

El Consell Comarcal de l’Anoia informarà els ajuntaments dels expedients sancionadors
incoats, en relació amb les activitats o ciutadans del seu terme municipal, i sol·licitarà la
col·laboració oportuna en el subministrament de dades, i l’execució que se’n derivi.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La proposta de resolució es notifica a les persones interessades per a la formulació
d’al·legacions. Acabat el termini d’al·legacions, es dictarà la Resolució, mitjançant
Decret de la Presidència. La resolució es podrà dictar per la Presidència del Consell
Comarcal o per qui hagi estat delegat per dictar l’esmentada Resolució, així com per
resoldre en el seu cas, els recursos que es puguin interposar contra l’ esmentada
Resolució.

A

Finalitzat el termini de proposició i pràctica de proves, l’instructor formularà proposta de
resolució, que comprendrà la proposta de sanció o la proposta d’arxivament de les
actuacions, tal com es descriu en el Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus.

Plaça Sant Miquel núm. 5 · 08700 Igualada · 93 805 15 85 · www.anoia.cat

CAPÍTOL V
Funció inspectora

A aquest efecte podran:
a) Practicar les actuacions necessàries per a comprovar el compliment de la present
Ordenança.
b) Prendre o treure les mostres i/o proves necessàries per a la comprovació.
c) Realitzar totes les actuacions que calgui per al compliment de la inspecció que
efectuen.
4. Els inspectors poden examinar la documentació relativa a les operacions rellevants en
l’activitat amb incidència ambiental.
5. L’entitat o persona inspeccionada està obligada a donar als inspectors la màxima
facilitat per al desenvolupament de llur tasca.
6. Aquesta acció inspectora es complementa amb el que es disposa la Llei 9/2008
Reguladora dels residus en els seus articles en quant a la funció inspectora.
Article 75. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades
Les persones o entitats inspeccionades, a requeriment dels inspectors, han de:
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a) Subministrar tota classe d’informació sobre instal·lacions, productes o serveis.
b) Permetre que es practiqui l’oportuna inspecció.
c) Permetre als inspectors la comprovació directa de qualsevol acció que es relacioni
amb la seva funció derivada d’aquesta Ordenança.

CVE 2018026184

3. Els serveis d’inspecció tenen, en primer lloc, una funció sensibilitzadora, educadora i
informativa envers els ciutadans i les activitats econòmiques de la gestió correcta dels
residus que generen.

Data 4-7-2018

2. Estan autoritzats per entrar en qualsevol moment, en tots els establiments, activitats i
comunitats de veïns així com per inspeccionar qualsevol element de contenció present a
la via pública per tal de realitzar les actuacions necessàries relacionades amb l’activitat
inspectora.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Els inspectors municipals i comarcals, quan exerceixen les funcions d’inspecció, han
d’acreditar la seva condició i identitat.

A

Article 74. Atribucions
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Disposició derogatòria
Amb la promulgació de la present ordenança queda derogada qualsevol altra que
contravingui les disposicions contingudes en la mateixa.
Disposició final

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-7-2018

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i mantindrà la seva
vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa.
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El Consell Comarcal es reserva el dret de modificar les condicions i horaris de la recollida.

Pàg. 44-44

Disposició addicional segona
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Els conceptes emprats en la present ordenança i no definits de forma expressa en la
mateixa, s’hauran d’entendre en els termes de les definicions contingudes en el Decret
Legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

A

Disposició Addicional primera
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