
 

 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE RECOLLIDA I TRACTAMENT DELS RESIDUS 

URBANS 

 

CAPÍTOL PRELIMINAR 

DEFINICIONS 

 

Article 1.  

L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança municipal és el Municipi de Cervià de les Garrigues en 

tota la seva extensió. 

 

Article 2. 

L'objecte de l'ordenança és establir les bases necessàries per assolir un adequat funcionament en 

la prestació d'aquest servei públic municipal de recollida de residus i entre tots aconseguir una 

bona imatge del poble. 

 

Article 3.  

La recollida dels residus es farà de forma selectiva en cinc fraccions amb els seus corresponents 

contenidors amb un contenidor separat per a cadascuna de les fraccions a recollir: 

 

A. REBUIG:  

Totes les matèries que no estiguin incloses a les altres fraccions descrites. 

 

B. PAPER I CARTRÓ:  

Diaris, revistes, fulletons, capses de cartró de tot tipus, que no tinguin adherit cap revestiment 

plàstic. 

 

C. ENVASOS DE PLÀSTIC, TETRABRICS I DE METALL (LLAUNES):  

Tots aquells que no hagin contingut substàncies perilloses, com productes de neteja, 

medicaments, dissolvents, pintures, olis minerals, combustibles,  embalatges plàstics, papers o 

cartrons amb revestiment plàstic adherit. 

 

D. ORGÀNICA:  

Totes les restes de productes vegetals i animals, restes d'aliments, paper de cuina usat, petites 

restes de poda (gespa, fullaraca, ...), amb excepció expressa per raons sanitàries, dels 

excrements d'animals i els cabells tant humans com d'animals.  

 

E. ENVASOS DE VIDRE:  

Tota mena d'envasos de vidre, sense taps de plàstic, suro o metall que no hagin contingut 

substàncies perilloses com en el cas dels envasos de plàstic. NO es podran dipositar 

fluorescents, bombetes o vidre pla (de les finestres). 

 

G. MEDICAMENTS:  

En els Centres Autoritzats per a tal fi (Farmàcies, Centres Sanitaris i/o Gestors Autoritzats) 

 

Article 4.  

En la generació dels residus es considerarà l'existència de dues categories de productors 

d'aquests: A/ PARTICULARS i B/ COMERCIALS I/O INDUSTRIALS. 

A. Són productors particulars els veïns i veïnes residents o transeünts al municipi de Cervià de 

les Garrigues 

B. Són productors comercials i/o industrials tots aquells que tenen una llicència d'activitat 

vigent emesa per l'Ajuntament de Cervià de les Garrigues. 

 



CAPÍTOL PRIMER 

DE LA RECOLLIDA PARTICULAR 

 

Article 5.  

Els veïns, veïnes i els transeünts hauran de dipositar els residus domèstics que puguin generar 

en el corresponent contenidor adequat segons la fracció que sigui i que prèviament hauran 

d'haver seleccionat de forma ordenada en origen. 

 

Article 6.  

La fracció orgànica i la fracció de rebuig s'hauran de dipositar en les corresponents bosses 

degudament tancades. 

 

Article 7.  

La fracció corresponent al cartró i al paper s'haurà de plegar i dipositar a l'interior del 

corresponent contenidor, estant totalment prohibit dipositar aquests residus a l'exterior dels 

contenidors. 

 

Article 8.  

La resta de fraccions s'hauran de dipositar a l'interior dels contenidors corresponents a 

cadascuna d'aquestes: envasos de plàstic, sense taps metàl·lics en el contenidor destinat a tal fi, i 

vidre, sense taps, en el destinat al vidre. 

 

Article 9.  

Les diferents fraccions de residus domèstics es podran dipositar a qualsevol hora del dia (durant 

les 24 hores) en els contenidors corresponents a cadascuna d'aquelles. 

 

CAPÍTOL SEGON 

DE LA RECOLLIDA COMERCIAL I/O INDUSTRIAL 

 

Article 10.  

Totes les indústries i comerços que sol·licitin llicència d’obertura a partir de la data d'aprovació 

d'aquesta ordenança, estaran obligats, per tal d'obtenir l'esmentada llicencia, a presentar un PLA 

DE RECOLLIDA I TRACTAMENT SELECTIU DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU) 

previst a la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

 

Article 11.  

Les indústries i comerços que hagin obtingut la llicència amb anterioritat, disposaran d'un 

termini de sis mesos, a partir de l'aprovació d'aquesta ordenança, per tal de presentar un PLA 

DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU). 

 

Article 12.  

Les indústries i comerços que tinguin aquest pla aprovat, quedaran exemptes del pagament de la 

taxa corresponent a la recollida i tractament i eliminació dels RSU, restant obligades al 

compliment estricte del pla aprovat. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, per utilització 

del sistema de recollida, tractament i eliminació municipals, sense previ conveni i pagament de 

la taxa corresponent establerta, els serà d'aplicació la sanció corresponent augmentada en un 

grau  

 

Article 13.  

Les indústries i comerços que ho sol·licitin podran acollir-se al pla de recollida i tractament de 

RSU municipal, i comportarà el pagament de la taxa corresponent establerta a tal efecte. 

 

 

 



CAPÍTOL TERCER 

DE LA RECOLLIDA  DE VOLUMINOSOS  

 

Article 14.  

Els objectes voluminosos que s’inclouen en aquest servei de recollida seran sempre d’origen 

domèstic i no formaran part del continent de l’habitatge. No es recollirà runa, bastiments, 

piques, banyeres, radiadors o calderes, finestres ni portes. Tampoc seran objecte de recollida 

d’aquest servei gàbies d’animals, pneumàtics, bateries, caixes de fruita, palets, bidons o sacs. 

 

Així, els objectes que  s’inclouen en aquest servei de recollida són: 

 

- Electrodomèstics: màquines de rentar, cuines, televisors, frigorífics i altres 

electrodomèstics. 

- Mobles i andrònimines: armaris, taules, somiers, cadires, sofàs, matalassos, estufes... 

- Equips d’electrònica i ofimàtica: ordinadors, monitors, impressores... 

- Altres elements domèstics: bicicletes i joguines. 

 

Article 15. 

Els particulars que ho  desitgin podran dipositar aquest tipus de residus, pels seus propis medis i 

sense cap cost, al punt de recollida de voluminosos que l’ajuntament té habilitat. A aquest efecte 

cal trucar prèviament a l’oficina municipal per tal de facilitar la relació dels elements a dipositar 

i sol·licitar l’obertura de l’esmentat indret. 

 

Article 16.  

Queda totalment prohibit el dipòsit i/o abocament de qualsevol tipus d'andròmines, mobles, 

electrodomèstics, runes, o restes de qualsevol tipus dins del terme municipal, efectuat per 

empreses i/o veïns, residents o forans. 

 

Article 17.  

Les empreses hauran d'estar al que especifica el capítol segon d'aquesta ordenança. 

 

CAPÍTOL QUART 

DE LES INFRACCIONS 

 

Article 18.  

Les infraccions a aquestes ordenances es classifiquen en LLEUS, GREUS i MOLT GREUS. 

A. Es consideraran INFRACCIONS LLEUS: 

- El dipòsit dels residus dins els contenidors de les fraccions orgàniques o de rebuig, per part 

dels particulars, sense la corresponent bossa. 

- No fer la selecció prèvia dels residus. 

- Dipositar els residus en el contenidor que no li correspon. 

- Dipositar els residus fora del contenidor, amb o sense la bossa. 

B. Es consideraran INFRACCIONS GREUS: 

- La reincidència per més de dos cops en un mes en les infraccions lleus. 

- Abandonar restes de qualsevol tipus a la via pública o en qualsevol lloc del municipi fora dels 

llocs expressament determinats i autoritzats a l'efecte. 

- El dipòsit de residus de qualsevol tipus, per part dels comerços i/o indústries no autoritzats, en 

els contenidors municipals. 

C. Es consideraran INFRACCIONS MOLT GREUS: 

- La reincidència per més de dos vegades en un mes en les infraccions greus. 

- El dipòsit de residus qualificats de perillosos en els contenidors, tant per part de particulars 

com dels comerços i/o indústries, o l'abandonament dels mateixos a la via pública o en 

qualsevol indret del municipi que no estigui expressament autoritzat per a tal fi. 

 

 



CAPÍTOL CINQUÈ 

DE LES SANCIONS A LES INFRACCIONS 

 

Article 19. 

Les sanciones previstes per a les infraccions tipificades en el capítol anterior seran les següents: 

A. Als particulars: 

1. Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 60 a 180 euros. 

2. Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 181 a 1000 euros. 

3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de 1001 a 3000 euros. 

B. Als comerços i/o indústries: 

1. Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 600 a 2000 euros. 

2. Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 2001 a 6000 euros. 

3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de 6001 a 12000 euros. 

4. La reincidència en les infraccions molt greus, a més a més de la multa corresponent, podrà 

comportar la revocació de la llicència d'activitat. 

 

Article 20.  

En la graduació per la determinació de les sancions aplicables dintre de cada categoria (minim-

maxim) és tindrà en compte els criteris objectius i subjectius que poden ésser considerats 

separadament o conjuntament i que són els previstos als articles 80 i 81 de la Llei 6/1993, de 15 

de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny de residus. 

 

Article 21.  

La imposició de la corresponent sanció que ajustarà a les normes sobre procediment vigents a 

Catalunya i a la Llei 6/1993, de 15 de juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny de 

residus, no evitarà en cap cas que l'autoritat competent, en el seu cas, doni compte als 

organismes superiors de la infracció per tal de que actuïn en conseqüència. Igualment es sotmet 

a aquesta legislació l'aplicació de mesures cautelars i multes coercitives. 

 

Article 22. 

S'estableix una bonificació del 30% de l'import de la sanció proposada al butlletí de denuncia 

per l'agent de l'autoritat pel supòsit de que la persona física, jurídica denunciada procedeixi a 

l'abonament del seu import abans de que es dicti la corresponent resolució administrativa. 

 

Article 23.  

Contra les sancions que es puguin imposar, tant els particulars com els comerços i/o indústries, 

podran interposar els recursos administratius i judicials contemplats dintre de l'ordenament 

jurídic aplicable. 

 

Article 24.- 

Pel que fa referència a la prescripció de les infraccions i de les sancions s'estarà al que disposa 

al capítol vuit del títol tercer de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, modificat per la Llei 15/2003, 

reguladora dels residus 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple municipal de data 5 de març de 2009 i entrarà en 

vigor l’endemà de la seva publicació íntegra. 

 

 

 

 

 

 

 


