ORDENANÇA REGULADORA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA EN ORIGEN
DE LA MATÈRIA ORGÀNICA DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS.

TÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Aquesta ordenança té per objecte regular, en l’àmbit del terme municipal de
Tordera, la recollida selectiva en origen de la matèria orgànica, d’acord amb
l’article 47 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
Article 2
S'entén per recollida selectiva en origen de la matèria orgànica el lliurament per
separat de la fracció orgànica dels residus municipals, és a dir, de les restes
orgàniques de menjar, de la cuina i de jardineria, per tal de fer possible el seu
aprofitament.
Article 3
1. Tots els ciutadans estan obligats al compliment d’aquesta Ordenança i el
que pugui dictar en qualsevol moment l’Ajuntament en l’exercici de les
seves facultats.
2. L’autoritat municipal exigirà el compliment d’aquesta Ordenança.
Article 4
1. L’Ajuntament podrà obligar als infractors d’aquesta Ordenança a canviar la
seva conducta i reparar els desperfectes que puguin ocasionar, sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
2. L’Ajuntament serà subsidiari respecte de les reparacions que hagin
d’efectuar els particulars, previ requeriment del cost del servei prestat a
aquests.
3. L’Ajuntament afavorirà les accions de particulars encaminades a
l’optimització del servei de recollida, i per aquest motiu, podrà establir un
règim de bonificacions en la taxa o ajuts econòmics.

TÍTOL SEGON
RESPECTE DE LA RECOLLIDA
Article 5
1. Correspon als ciutadans separar la fracció orgànica de la resta de les
deixalles, i dipositar-les als contenidors que a tal efecte estan instal·lats a la
via pública o disposin de cubells individuals.
2. També és deure dels particulars seguir les instruccions que al respecte de
la recollida selectiva dels residus municipals, facilitin les diverses

administracions, i que figuren de forma visible en els contenidors del carrer,
a fi que la qualitat de la matèria orgànica recollida sigui òptima.
3. És obligatori de tancar la tapa del contenidor, un cop utilitzat.
4. És deure dels usuaris aprofitar la capacitat dels contenidors, motiu pel qual
no es dipositaran escombraries al terra.
5. Els contenidors per la recollida selectiva de matèria orgànica, ubicats a la
via pública, s’identificaran de forma cromàtica (cos de color beige i tapa de
color marró) i mitjançant pictogrames i textos específics.
6. Els vehicles no podran interferir les operacions de càrrega i descàrrega
dels contenidors.
7. Resta prohibit dipositar en l’interior del contenidor específic per a la recollida
selectiva de la matèria orgànica qualsevol material o residu que no s’ajusti
al que preveu aquesta ordenança.
8. És obligatori dipositar la fracció orgànica dels residus municipals en l’interior
del contenidor de matèria orgànica, mitjançant la utilització de bosses
preferentment compostables i tancades.
9. Resta prohibit moure o traslladar els contenidors fora del lloc que els serveis
tècnics municipals han previst per a la ubicació d’aquests contenidors.
10. Els residus vegetals voluminosos no podran ser dipositats en l’interior
d’aquest contenidors. Alternativament, aquest tipus de residu haurà de ser
portat per part dels generadors, a la deixalleria municipal.
11. Resta prohibit dipositar residus en estat líquid a l’interior d’aquests
contenidors.
Article 6
1. L’Ajuntament per a la seva part 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. L’Ajuntament estableix la freqüència de recollida en tres dies a la setmana,
dilluns, dimecres i divendres. La neteja dels contenidors de la matèria
orgànica s’efectuarà cada setmana. L’horari per treure la bossa de residu
orgànic serà des de les 20 hores fins a les 22 hores.
3. L’Ajuntament podrà introduir modificacions en quan a freqüència i horari del
servei.
4. Correspondrà a l’empresa adjudicatària del servei, la neteja dels
contenidors i el seu entorn.
5. Els contenidors hauran d’estar distribuïts en el municipi, segons les
necessitats de la població.
6. La ubicació dels contenidors serà decidida pels serveis tècnics de
l’Ajuntament.
7. L’Ajuntament podrà establir guals o reserves d’espai a les voreres o espais
adients de la via pública per a l’emplaçament dels contenidors.

TÍTOL TERCER
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7
L’incompliment de les normes que conté aquesta Ordenança es sancionarà
amb sanció administrativa, d’acord amb les facultats que la normativa vigent
dóna a l’alcalde i atenent als criteris següents:
Infraccions de caràcter lleu (12 a 60 euros)
- No dur a terme la recollida selectiva de la matèria orgànica.
- Dipositar la matèria orgànica en l’interior del contenidor sense bossa.
- Moure o traslladar els contenidors fora de la seva ubicació original.
- Deixar les bosses fora del contenidor.
- Llençar residus de petit format a la via pública.
- Llençar les escombraries fora de l’horari establert per l’Ajuntament.
- Deixar obert el contenidor.
- Retirar materials de dins del contenidor.
Infraccions de caràcter greu ( 61 a 150 euros)
- Llençar les deixalles des de balcons o terrats.
- No respectar les indicacions, quant a les característiques dels residus
admesos als contenidors.
- Embrutir els contenidors (realitzant pintades o enganxant pòsters o
adhesius), o llençar materials encesos dins el contenidor.
- Llençar les deixalles directament al contenidor sense bossa.
- Acumulació d’infraccions de caràcter lleu.
Article 8
En la imposició de sancions es tindrà en compte, a l’hora d’establir la quantia,
els criteris següents:
- La reiteració o reincidència en cometre les infraccions.
- Altres circumstàncies que hi poguessin concórrer, entre les quals es troben
les previstes a la llei 6/1993, reguladora dels residus.
Article 9
La imposició de qualsevol sanció no exclou la responsabilitat civil a favor de
l’Administració i l’eventual indemnització per danys i perjudicis a tercers.
Els danys als contenidors seran sancionats amb una multa l’import de la qual
estarà entre una i dues vegades el valor del perjudici ocasionat,
independentment de la reparació del dany, d’acord amb l’article 175 del Decret
336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens
locals.

Article 10
Les infraccions de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, seran sancionades d’acord
amb el que estableixen les corresponents disposicions.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament del dia 4
d’abril de 2002 entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació
definitiva, al Butlletí Oficial de la Província.
Tordera, 12 de juny de 2002
L'alcalde-president,

Davant meu
El secretari-interí

Joan Carles García Cañizares

Lluís Xavier Viñuales Solé

