ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació.
Primer. Aquesta ordenança té per objecte regular, dins el terme municipal
d’Inca, les següents actuacions i activitats:
• La recollida selectiva de les fraccions de residus domèstics (o residus
urbans, segons el text definitiu de la revisió del Pla Director Sectorial de
Gestió de Residus de l'Illa de Mallorca (PDSGRUM), publicada al BOIB
num. 35, de 9 de març de 2006), contemplades a la Llei 22/2011 de
residus i sòls contaminats, publicada al BOE num. 181, de 29 de juliol de
2011.
• La recollida d’altres residus domèstics.
• La gestió, control i inspecció de l’aportació de residus domèstics i dels
equipaments destinats a tal efecte: Contenidors en vorera, Àrees
d’aportació, deixalleria mòbil i Parc verd.
Les finalitats de la present ordenança són les següents:
• Assolir els màxims nivells de qualitat en la separació de les distintes
fraccions de residus domèstics, minimitzant la presència de materials
impropis.
• Indicar als ciutadans el funcionament dels diferents sistemes de gestió
de residus domèstics per tal de fer-ne un ús correcte.
• Establir els deures i els drets de la ciutadania i les obligacions de
l’Ajuntament en relació als residus generats als habitatges i diferents
establiments (comerços, oficines, etc.).
• Fomentar la reducció de residus i la separació selectiva del màxim
percentatge dels residus generats i, ajudar a assolir els objectius del text
definitiu de la revisió del PDSGRUM, així com el que estableix la Llei
22/2011 de residus i sòls contaminats.
• Contribuir a assolir els objectius del Pla Director Sectorial per a la Gestió
dels Residus de Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora
d’Ús de l’Illa de Mallorca (PDSGRCDVPFUM), publicat al BOIB num.
141, de 23 de novembre de 2002.
•
Segon. En els supòsits no regulats a la present ordenança, però que per les
seves característiques o circumstàncies poguéssin estar compreses en el seu
àmbit d’aplicació, les seran aplicades, per analogia, les normes d’aquesta que
guardin semblança amb el cas contemplat.
Article 2.- Definicions.
1)
Àrees d’aportació: Llocs o zones d’ús públic destinades a facilitar la
recollida selectiva dels residus urbans no perillosos, separant-los en origen
segons les diferents fraccions (envasos lleugers, paper-cartó i vidre).
2)
Ciutadà/na: Per la present normativa tindrà la consideració de
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ciutadà/na tota persona posseïdora de residus degut a que desenvolupa una
activitat generadora de residus urbans o municipals, entre d’altres:
Tots els habitants del terme municipal, ja ho siguin de dret o de fet.
Tots els ocupants dels habitatges ubicats dins el municipi, ja ho
siguin com ocupants habituals o visitants.
Tots els responsables i empleats dels comerços, de les empreses
de serveis, de les oficines i de les indústries ubicades dins el
municipi, independentment de que estiguin empadronades a un
altre municipi.
Tots els generadors singulars ubicats dins el terme municipal.
3)
Contenidors: Recipients normalitzats destinats a rebre els residus
urbans aportats pels ciutadans.
4)
Contenidors en vorera: Recipients específics per la recollida de la
fracció orgànica dels residus municipals (FORM) i de la fracció rebuig.
5)
Deixalleria mòbil: vehicle adaptat per a la recollida de residus especials
i voluminosos de petit tamany que, d'acord amb un calendari preestablert, es
mou per diferents barris del municipi.
6)
Domicili: S’entèn per domicili dintre d’aquesta ordenança qualsevol
habitatge particular o d'activitat empresarial.
7)
Eliminació: Tot procediment dirigit, bé a l’abocament dels residus o bé a
la seva destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana
i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En tot
cas, estaràn inclosos en aquest concepte els procediments enumerats a
l’Annex II.A de la Decisió de la Comisió (96/350/CE) de 24 de maig de 1996,
incorporada al dret intern per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual
es publiquen les operacions de valorització i eliminació dels residus i la llista
europea de residus.
8)
Fracció envasos lleugers: Les llaunes (d’acer, d’alumini, etc.), els
envasos de plàstic de tot tipus, els envasos de cartó/alumini (tetrabricks) i altres
envasos inclosos en els residus urbans.
9)
Fracció orgànica dels residus municipals (FORM): Comprèn els
residus orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment a les cuines
en la manipulació, preparació i consum del menjar, i també els residus
provinents de generadors singulars com els mercats municipals, restaurants,
hotels, grans superfícies, etc. També s'inclouen en aquesta categoria els
residus de poda o jardineria.
10)
Fracció paper-cartó: Paper imprès i envasos domèstics o comercials de
paper/cartó.
11)
Fracció rebuig: Fracció de materials dels residus urbans o municipals
que no estan dintre de les fraccions reciclables (FORM, paper-cartó, vidre,
envasos lleugers, etc.).
12)
Fracció vidre: Envasos de vidre, sencers o romputs (botelles i pots).
13)
Generadors singulars: Són aquells productors o posseïdors de residus
que per les seves característiques, localització, quantitat i qualitat dels seus
residus es poden agrupar en vista a una millor gestió dels esmentats residus.
14)
Generadors singulars qualificats: La relació dins el municipi de
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productors o generadors singulars potencials qualificats com a generador
singulars de fet i de dret. Per les fraccions de recollida selectiva de paper-cartó,
vidre i envasos lleugers, la qualificació d’un posseïdor de residus com a
generador singular depèn de l’autoritat municipal, atenent a les seves
característiques de generació o possessió de residus.
15)
Gestor de residus: La persona o entitat, pública o privada que realitzi
qualsevol de les operacions que composen la gestió dels residus, sigui o no el
productor dels mateixos.
16)
Materials impropis: Elements que contaminen les fraccions de residus
urbans recollides selectivament.
17)
Parc verd: Recinte de titularitat municipal, tancat i delimitat, per la
recollida selectiva de residus urbans i que compleix les especificacions del
PDSGRUM.
18)
Pneumàtics fora d’ús: Aquells pneumàtics que pel seu estat han de ser
destinats al reciclatge o la valorització o no poden continuar en servei sense
que se li apliquin processos per allargar la seva vida útil.
19)
Posseïdor: El productor dels residus o la persona física o jurídica que
els tingui al seu poder i que no tingui la condició de gestor de residus.
20)
Productor: Qualsevol persona física o jurídica que les seves activitats,
excloent la derivada del consum domèstic, produeixin residus o que faci
operacions de tractament previ, de mescla, o d’un altre tipus que provoquin un
canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus.
21)
Productor de Residus de Construcció-Demolició (RCD): Segons el
PDSGRCDVPFUM, el titular de l’activitat generadora d’aquests residus, és a
dir, el titular de la llicència d’obra o promotor.
22)
Reciclatge: La transformació dels residus, dintre d’un procés de
producció per la seva finalitat inicial o per altres finalitats, sense incloure la
incineració amb recuperació d’energia.
23)
Recollida selectiva: El sistema de recollida separada de les diferents
fraccions diferenciades, que permetin la separació dels materials valoritzables
continguts en els residus, per tal de fer possible el seu aprofitament.
24)
Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs): Tots els aparells
elèctrics i electrònics que passen a ser residus d’acord amb la seva definició;
aquest terme comprèn tots aquells components, subconjunts i consumibles que
formen part del producte en el moment en el que es rebutja. Són tots els
especificats a l’Annex I i II de la Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 de gener de 2003, incorporada a l’ordenament estatal pel RD
208/2005, de 25 de febrer de 2005 (BOE 49 de 26/02/2005).
25)
Residus de construcció-demolició (RCD): Els definits en la categoria
17 del Llistat Europeu de Residus aprovat per la Decisió 2001/118/CE del
Consell, de 23 de juliol de 2001, per la que se modifica la Decisió
2000/532/2000 de la Comissió en relació a la llista de residus.
26)
Residus domèstics: residus generats a les llars com a conseqüència de
les activitats domèstiques. Es consideren també residus domèstics els similars
als anteriors generats als serveis i indústries.
S'inclouen també en aquesta categoria els residus generats a les llars
d'aparells elèctrics i electrònics (RAEEs), roba, piles, acumuladors, mobles i
estris, així com els residus i enderrocs procedents d'obres menors de
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construcció i reparació domiciliària (RCD). Tindran també la consideració de
residus domèstics, els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones
verdes, àrees recreatives i platges, els animals domèstics morts i els vehicles
abandonats.
27)
Residus especials: Són aquells residus que, degut a les seves
característiques i composició, s’han de gestionar de forma diferenciada porque
poden comprometre la recuperació de les altres fraccions, a més de comportar
un risc pel medi ambient o per la salut de las persones, com fluorescents,
pintures i vernissos, tòners i cartutxos de tinta, piles alcalines i de botó, olis de
cuina i de motor, bateries de cotxe, productes de neteja i desinfecció, aerosols,
substàncies químiques que s’utilitzen a la llar, plom i compostos de plom,
dissolvents, etc.
28)
Residus perillosos: Aquells que figurin en la llista de residus, marcats
com perillosos, aprovada per la Decisió 2001/118/CE de la Comissió Europea,
de 16 de gener de 2001, i incorporada a l’ordenament estatal per l’Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer de 2002 (BOE 43 de 19/02/2002).
29)
Residus voluminosos: Aquells residus que per les seves
característiques (dimensions, pes, propietats, etc.) no puguin ser objecte de
recollida ordinària.
Segons el PDSGRCDVPFUM, tindran la consideració de residu voluminós:
a) Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs).
b) Matalassos, mobles i altres estris rebutjats.
c) Pneumàtics fora d’ús (PFU).
d) Els residus assimilables i definits en algunes categories o
subcategories del Catàleg europeu de residus aprovat
mitjançant la Decisió 2001/118/CE de la Comissió, de 16 de
gener de 2001.
30)
Reutilització: La utilització d’un producte usat per la mateixa finalitat per
la que va ser dissenyat originalment.
31)
Valorització: Tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos
continguts als residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar
mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En tot cas, estaran
inclosos en aquest concepte els procediments enumerats a l’Annex II.B de la
Decisió 1996/350/CE de la Comisió, de 24 de maig de 1996, incorporada al dret
intern per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer de 2002, per la qual es
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista
europea de residus.
32)
Vehicle abandonat: S’entendrà que un vehicle està abandonat, d’acord
amb l’article 86 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica
el text articulat de la Llei sobre tránsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
vial, aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora, si es
compleix un dels següents requisits:
a) Quan hagin passat més de dos mesos des que el vehicle hagi
entrat al dipòsit desprès de la seva immobilització o retirada de la via
pública per part de l’autoritat competent i el titular no hagi formulat
al·legacions.
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b) Quan estigui estacionat durant un període superior a un mes a un
mateix lloc i presenti desperfectes que no facin possible el seu
desplaçament per mitjans propis o li faltin les plaques de matrícula.
c) Quan una vegada recollit un vehicle com a conseqüència d’una
avaria o accident en un recinte privat, el titular no l’hagi retirat en el
termini de dos mesos.
En el cas previst a l’apartat 1, apartat c, el propietari o responsable del lloc o
recinte haurà de sol·licitar a la Prefectura Provincial de Trànsit l’autorització per
al tractament residual del vehicle. A aquests efectes ha d’aportar la
documentació que acrediti que ha sol·licitat al titular del vehicle la retirada del
seu recinte.
33)
Via pública: Les avingudes, passeigs, carrers, places, voreres,
travesseres, camins, jardins i zones verdes i la resta de béns d’ús públic
municipal destinats directamente a l’ús comú general dels ciutadans.
Article 3.- Prohibicions generals.
Queda prohibit:
Primer. Llençar a la via pública o al clavegueram cap tipus de residu. Els
residus en petites quantitats (papers, llosques, etc.) generats pels vianants o
pels ciutadans als seus cotxes s’han de dipositar a les papereres instal·lades
per a tal finalitat.
Segon. Abocar llosques de cigars o d’altres matèries enceses o incandescents
a les papereres, així com qualsevol producte corrosiu o que pugui afectar a l
´integritat d´aquelles.
Tercer. Espolsar robes i estores a la via pública des de finestres, balcons,
terrasses, etc.
Quart. Deixar els excrements que puguin produir els cans o altres animals a la
via pública. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics hauran de
procedir, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, a la recollida i deposició
dels excrements a les papereres. També es podran depositar als contenidors
de vorera per a la fracció rebuig, sempre i quan es faci en bosses tancades.
Article 4.- Obligacions de l’Ajuntament i dels ciutadans.
Primer. Tots els ciutadans i el propi Ajuntament estan obligats al compliment
d’aquesta Ordenança i de les disposicions complementàries que dicti la Batlia
en exercici de les seves facultats.
Segon. L’Ajuntament es compromet a la separació selectiva dels residus en les
seves dependències i en els actes que organitzi (mercats, fires, festes, etc.) i a
fer complir aquesta Ordenança a tot els actes o esdeveniments que organitzin
entitats públiques, privades, ONG, etc. dins el municipi.
Tercer. La ciutadania té l’obligació de separar les distintes fraccions de residus
esmentades a l’art.10, Capítol III d’aquesta Ordenança i, per tant, ajudar a la
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seva recollida selectiva i valorització.
Quart. L’Ajuntament està obligat a atendre les reclamacions, denúncies i
suggeriments de la ciutadania, exercint les accions que en cada cas
corresponguin.
Cinquè. L’Ajuntament està obligat a donar el màxim coneixement del contingut
de l’Ordenança als habitants del municipi, fent ús dels mitjans de difusió
adients. En tot cas, el desconeixement del seu contingut no beneficiarà a ningú
que s’empari en aquesta circumstància, en el cas d’incompliment de les seves
disposicions.

Article 5.- Prestació del servei municipal de recollida dels residus
urbans.
Primer. L’Ajuntament serà l'encarregat de realitzar la recollida selectiva de les
fraccions de residus esmentades a l’art.10, Capítol III, als Contenidors de
vorera, Àrees d’aportació, deixalleria mòbil i Parc verd del municipi amb la
freqüència convenient per l’adequada prestació del servei.
Segon. Així mateix, l’Ajuntament podrà dur a terme la recollida d’altres residus
als esmentats als Capítols III i IV.
Tercer. La recollida dels residus es durà a terme segons s’estableixi als
respectius plecs de condicions tècniques del concurs d’adjudicació de les
empreses concessionàries, si fos el cas.
Quart. Els usuaris hauran de procedir al pagament de les taxes previstes en
l’Ordenança fiscal com a contrapartida a la prestació del servei de recollida dels
residus.
Article 6.- Propietat dels residus recollits.
Primer. Segons l’art.17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats, la
responsabilitat del productors o posseïdors inicials de residus conclou quan els
hagin entregat de la manera prevista en les ordenances locals i en la resta de
la normativa aplicable.
Segon. Únicament les empreses autoritzades per l'Ajuntament i el Consell de
Mallorca poden recollir els residus dipositats a qualsevol dels contenidors del
municipi.
Article 7.- Reducció, reciclatge i reutilització dels residus.
Primer. A fi de fomentar les accions encaminades a la reducció, reciclatge i
reutilització dels residus, l’Ajuntament podrà establir les accions que cregui
oportunes (campanyes de sensibilització, informació, etc.).
CAPÍTOL II. RESPONSABILITAT DELS PRODUCTORS I POSSEÏDORS.
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Article 8.- Responsabilitat.
Independentment del règim sancionador de la Llei 22/2011 de residus i sòls
contaminats.
Primer. Els productors i posseïdors de residus que els lliuren a un tercer no
autoritzat seran responsables solidaris amb aquest tercer de qualsevol perjudici
que pogués derivar-se. Així mateix, respondran solidàriament de les sancions
que procedeixi imposar.
Segon. Serà responsable dels danys que es produeixin en els processos
d’eliminació, com a conseqüència de mala fe en el lliurament dels residus o de
falta d’informació sobre les característiques dels productes lliurats, qui hagi
efectuat el lliurament.

CAPÍTOL III. RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS DOMÈSTICS NO
PERILLOSOS.
Article 9.- Objecte.
Primer. Regular les condicions en les quals s’han de separar, presentar i
aportar les fraccions de residus, segons el text definitiu de la revisió del
PDSGRUM, per fer efectiva la seva recollida selectiva i posterior tractament.
Així mateix, regula las condicions en les quals l’Ajuntament presta aquest
servei.
Segon. En aquest capítol, s’entendrà per usuaris d’aquest servei, els domicilis
particulars. Els generadors singulars hauran de seguir el que dicta el Capítol
VIII de la present Ordenança.
Article 10.- Separació i presentació.
Primer. D’acord amb el text definitiu de la revisió del PDSGRUM, per poder
realitzar la recollida selectiva, els seus posseïdors hauran de separar
obligatòriament les següents fraccions de residus:
• FORM.
• Fracció paper-cartó.
• Fracció vidre.
• Fracció envasos lleugers.
• Fracció rebuig.
Segon. La presentació d’aquestes fraccions de residus es farà,
obligatòriament, en el tipus de recipient que en cada cas senyali l’Ajuntament
d’acord amb el text definitiu de la revisió del PDSGRUM, segons la naturalesa
dels residus, les característiques del sector o via pública i la planificació
realitzada per a la recollida i transport.
Tercer. El posseïdors dels residus seran responsables de l’abocament indirecte
que puguin causar per una deficient presentació dels mateixos.
Quart. L’Ajuntament, fent ús dels mitjans de difusió adients, podrà establir la
separació d’altres fraccions addicionals a les esmentades en aquest article.
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Article 11.- Aportació.
Primer. L’aportació de les fraccions esmentades a l’art.10 es realitzarà
obligatòriament als contenidors específics i degudament identificats, d’acord
amb el text definitiu de la revisió del PDSGRUM. La recollida selectiva de la
FORM i la fracció rebuig es farà mitjançant Contenidors en vorera o sistema
porta a porta i la de les fraccions paper-cartó, envasos lleugers i vidre
mitjançant contenidors ubicats a les Àrees d’aportació, Parc verd, deixalleria
mòbil o mitjançant sistema porta a porta. L'Ajuntament podrà establir un
sistema de bolseig a la zona centre de la ciutat en cas que la disposició de
Contenidors en vorera no fos viable. En les zones de bolseig, la disposició de
les bosses apilades s’efectuarà deixant les bosses tancades en la voravia,
cantó o lloc especialment assenyalat davant de l’entrada de cada un dels
habitatges o edificis. La recollida només podrà ser realitzada pel servei
municipal autoritzat.
Segon. Els usuaris procuraran reduir, en la mesura del possible, el volum de
residus de les fraccions envasos lleugers i paper-cartó (plegant-los, doblegantlos, fermant-los, esclafant-los, etc.) a l’hora de dipositar-los als seus
contenidors específics. Així mateix, s'asseguraran de no mesclar aquestes
fraccions durant l'aportació.
Tercer. Els usuaris s'asseguraran de deixar ben tancats els contenidors
específics per FORM i fracció rebuig una vegada feta l’aportació.
Quart. Es prohibeix deixar les diferents fraccions de residus esmentades a
l’art.10 a la via pública, fora dels seus contenidors específics.
Cinquè. No es permet l’aportació de residus que continguin líquids o siguin
susceptibles de liqüar-se, tòxics, perillosos o que no siguin de la fracció
sol·licitada als contenidors específics. La contaminació de la resta de la fracció
del contenidor amb materials impropis serà responsabilitat de l’usuari causant.
Sisè. Es prohibeix l’ús de les papereres ubicades a la via pública per llençar
aquestes fraccions de residus. Les papereres són per llençar-hi petites
quantitats de residus produïdes ocasionalment pels vianants o ciutadans als
seus cotxes.
Setè. Els domicilis que generin una gran quantitat de residus puntualment
(festa, torrada, mudança o trasllat, etc.) consultaran amb els serveis tècnics
municipals la metodologia a seguir per desfer-se adequadament dels residus
generats i no desbordar els contenidors de la seva zona.
Vuitè. L’Ajuntament estarà facultat per revisar els residus dipositats pels
usuaris a fi de comprovar el compliment de l’Ordenança.
Article 12.- Horaris d’aportació.
Primer. Els usuaris hauran d’aportar obligatòriament les diferents fraccions de
residus esmentades a l’Article 10 dintre de l’horari que dicti l’Ajuntament, el qual
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podrà ser modificat raonadament amb la suficient antelació.
Article 13.- Nombre i ubicació dels contenidors.
Primer. Els serveis tècnics municipals, seguint sempre les indicacions de les
normes vigents, particularment les del text definitiu de la revisió del PDSGRUM,
decidiran el nombre, volum i ubicació dels diferents contenidors específics per
fer la recollida selectiva de les fraccions de residus esmentades a l’art.10. Es
podran tenir en compte els suggeriments de particulars, comerciants i
associacions en la col·locació d’aquests contenidors.
Segon. La ubicació d’aquests contenidors no podrà ser canviada pels
ciutadans o el servei encarregat de la recollida selectiva sense la corresponent
autorització de l'Ajuntament.
Tercer. L’Ajuntament podrà establir guals i reserves d’espai per a la
manipulació de contenidors quan existeixin circumstàncies especials.
Quart. Els vehicles estacionats no podran interferir les operacions de càrrega i
descàrrega dels contenidors.
CAPÍTOL IV. RECOLLIDA D’ALTRES RESIDUS DOMÈSTICS.
Article 14.- Objecte.
Primer. Regular les condicions en les quals l’Ajuntament prestarà el servei de
recollida d’altres residus domèstics (especials, voluminosos, restes de poda o
jardineria, etc.) i la forma en que els usuaris han de presentar aquests residus.
Segon. En aquest capítol, s’entendrà per usuaris d’aquest servei, els domicilis
particulars. Els generadors singulars hauran de seguir el que dicta el Capítol
VIII de la present Ordenança.
Article 15.- Residus voluminosos i restes de poda o jardineria.
Primer. L’Ajuntament posarà a disposició dels usuaris un servei especial per la
recollida de residus voluminosos i restes de poda o jardineria prèvia petició de
l’usuari. L’Ajuntament farà difusió pública dels horaris, dies i condicions de
funcionament d’aquest servei.
Segon. Tot i això, els posseïdors de residus voluminosos o restes de poda o
jardineria els podran aportar directament al Parc verd, si així ho desitgen,
seguint la normativa establerta pel funcionament del mateix al Capítol VI
d’aquesta Ordenança. Així mateix, també podran aportar els residus
voluminosos de petit tamany a la deixalleria mòbil i les restes de poda o
jardineria (en cas de petites quantitats) als contenidors de vorera per a la
FORM.
Article 16.- Residus especials.
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Primer. Els posseïdors de residus especials els hauran d’aportar
obligatòriament al Parc verd, seguint la normativa establerta pel funcionament
del mateix al Capítol VI d’aquesta Ordenança, o bé, a la deixalleria mòbil del
municipi i s’abstindran de manipular-los de manera que puguin causar un
perjudici a la salut de les persones o al medi ambient. Només podran fer ús del
Parc Verd i la deixalleria mòbil els domicilis i generadors singulars (no
qualificats).
Segon. Els medicaments i envasos de medicaments s'hauran de dipositar
obligatòriament als contenidors específics ubicats en les farmàcies o
dispensaris municipals.
Tercer. Així mateix, els posseïdors de piles, també les podran aportar als seus
contenidors específics ubicats al carrer, a diferents establiments comercials i/o
als edificis públics.
Article 17.- Vehicles al final de la seva vida útil.
Primer. Els vehicles al final de la seva vida útil tenen la consideració legal de
residus domèstics, i és competència del propietari (particular si se pot identificar
o Ajuntament en cas d’abandonament) procedir a la seva recollida i eliminació
mitjançant el trasllat a un centre autoritzat tractament (CAT), conforme a la
normativa aplicable.
Segon. L'assumpció del caràcter residual comportarà que l'Ajuntament pugui
adquirir la propietat sobre els vehicles, en els casos següents:
a) Quan el vehicle per la seva aparença faci presumir, a judici dels
serveis municipals competents, una situació d'abandonament, i es
compleixin els terminis i disposicions legals establertes.
b) Quan el propietari del vehicle el declari residual, la qual cosa
comportarà la renúncia de la seva propietat a favor de l'Ajuntament.
Tercer. El cost de retirada i tractament del vehicle per part de l’Ajuntament es
repercutirà al darrer titular del mateix.
Article 18.- Animals domèstics morts amb un pes inferior a 80 kg.
Primer. La recollida d’animals domèstics morts (amb un pes inferior a 80 kg) es
durà a terme pel servei municipal prèvia petició dels interessats i amb les
condicions que estableixi aquest servei, quedant prohibit el seu abandonament
en la via pública o a llocs diferents dels específics per aquest tipus de residu.
CAPÍTOL V. RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ (RCD).
Article 19.- Condicions generals i àmbit d’aplicació.
Primer. Aquest capítol regularà els procediments de sol·licitud de llicències
municipals d’obres, tant majors com menors, d’acord amb el
PDSGRCDVPFUM, així com els casos que generin RCD però que no estiguin
subjectes a llicència.
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Segon. La obtenció d’una llicència municipal d’obres comportarà l'autorització
corresponent per a:
• Generar RCD.
• Transportar els RCD per la Ciutat en les condicions establertes a
l’art.22 de la present Ordenança.
• Descarregar els RCD en el lloc que a l'efecte serà indicat pels serveis
municipals.
Tercer. La intervenció municipal en matèria de RCD tindrà per objecte evitar
que com a conseqüència de les activitats expressades es produeixi:
• El seu abocament incontrolat o realitzat de forma inadequada.
• L'abocament en llocs no autoritzats.
• L'ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic.
• El deteriorament dels paviments i restants elements estructurals de la
Ciutat.
• L'embrutament de la via pública i de les altres superfícies de la Ciutat
i del Terme Municipal.
Article 20.- Obligacions dels productors de RCD.
Primer. En cas de ser necessària l’obtenció prèvia de llicència municipal
d’obres, és obligatori:
En el moment de presentar la sol·licitud de llicència d’obra, en cas d’obra
menor, o en el moment de presentar el projecte d’execució, en cas d’obra
major:
1) Presentar un contracte formalitzat amb el gestor autoritzat pel servei
públic insularitzat per gestionar els residus generats. Això s’haurà de
fer en el moment de presentar la sol·licitud de llicència d’obra.
2) Fer una avaluació del volum i les característiques dels residus que
s’originaran; i si escau, de les terres i desmunts no contaminats que
es puguin destinar directament a pedereres.
Es poden destinar directament a la restauració de pedreres els RCD
que tinguin la consideració d’inerts nets (els desmunts i terres no
contaminades), sempre i quan es compleixin les següents condicions:
a. Que la decisió sigui presa pel promotor i/o pel constructor,
sempre que ho autoritzi el director tècnic de l’obra.
b. Que estigui previst al corresponent projecte d’obra o que
ho decideixi el tècnic director.
c. Que es comuniqui al Consell de Mallorca.
3) Les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ
durant l’execució de l’obra.
4) Una valoració econòmica del cost d’una gestió adequada dels residus
generats.
5) Dipositar una fiança al Consell de Mallorca, en el cas d’obra major,
en el moment d’obtenir la llicència municipal, l’import de la qual serà
d’un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada
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gestió dels residus generats en l’obra per mitjà del certificat de l’autor
del projecte i/o la valorització efectuada per l’Administració. En cas
que es demostri la dificultat per preveure el volum de residus, l’import
de la fiança serà d’un 0,15% del pressupost total de l’obra sotmesa a
llicència.
Per tramitar la fiança s’han de tenir en consideració els següents
aspectes:
La fiança es pot constituir de qualsevol de les formes següents:
• En metàl·lic.
• Mitjançant aval atorgat per un establiment de crèdit, d’acord
amb la normativa vigent.
• Mitjançant aval d’una societat de garantia recíproca,
d’acord amb la normativa vigent.
En el document de formalització de la fiança prestada per mitjà
d’aval s’ha de fer constar el consentiment prestat pel fiador o avalista
a l’extensió de la responsabilitat davant l’Administració en els
mateixos termes que si la garantia fos constituïda pel mateix titular.
En cas que l’Administració detecti algun defecte en la base de càlcul
o tengui constància que la valoració econòmica del cost d’una gestió
adequada dels residus generats no s’adapta a la realitat, podrà
efectuar una valoració econòmica addicional i requerir el sol·licitant
perquè constitueixi la resta de la fiança corresponent a la diferència
resultant del pressupost.
La fiança es torna després de la concessió del final d’obra i d’haver
justificat la gestió adequada dels residus generats presentant el
rebut d’entrega dels residus a les plantes del servei públic.
Segon. En cas de que l’actuació estigui subjecta o no a l’obtenció prèvia de
llicència municipal d’obres, és obligatori:
1) Realitzar obligatòriament la separació en origen i l’emmagatzematge
diferenciat de residus perillosos procedents de RCD (fibrociment
(“uralita”) i altres elements que puguin contenir amiant, pots de
pintura i vernissos, envasos de silicones i coles, etc.).
2) Sempre que sigui tècnicament possible, s’estableix l’obligatorietat de
separar les següents fraccions de residus no perillosos:
• Residus inerts (ceràmics, restes de formigó, etc.).
• Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes
metàl·liques, restes de fusta, plàstics i similars i altres residus
no perillosos.
Queden exemptes d’aquesta mesura de separació en origen dels residus no
perillosos procedents de RCD les obres menors en què es generi un volum
inferior a 5 m3 de residus.
Tercer. Responsabilitzar-se del transport dels residus, mitjançant transportista
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registrat a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, fins
als centres de transferència i pretractament o a les plantes de tractament
incloses en el servei públic insularitzat del Consell de Mallorca.
Quart. Lliurar els RCD al lloc indicat en la llicència, si aquesta fós necessària
per dur a terme l’obra. En tot cas podrà efectuar-se de les següents formes:
c) Directament a les saques o contenidors col·locats d’acord amb les
ordenances municipals, que hauran de ser contractats pel productor
o posseïdor dels residus i que, posteriorment, seran transportats al
dipòsit controlat de runes autoritzat.
d) Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades per la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears,
mitjançant el pagament del preu corresponent.
e) Directament al Parc verd del municipi per RCD procedents de petites
reparacions domiciliàries, segons les condicions establertes al
Capítol VI d’aquesta Ordenança.
En tots els lliuraments de RCD a què fa referència aquest apartat, el productor
d’aquests residus serà responsable de l'embrutament ocasionat en la via
pública, estant obligat a deixar net l'espai urbà afectat.
Cinquè. Abonar els costs que origini la gestió dels RCD generats, exceptuant
el cas dels procedents de petites reparacions domiciliàries, dels quals se’n farà
càrrec l’Ajuntament.
Article 21.- Utilització de saques i contenidors per a obres.
Primer. Als efectes de la present Ordenança es designa amb el nom de
contenidors per a obres els recipients normalitzats especialment dissenyats per
a ésser carregats i descarregats sobre vehicles de transport especial, i
destinats a la recollida dels materials residuals que s'especifiquen en l'art.20,
apartat segon. Les saques i els contenidors per a obres són exclusivament per
l’aportació de RCD.
Segon. La col·locació de saques o contenidors per a obres a la via pública està
subjecta a llicència d’obres, la qual serà atorgada pels serveis municipals
corresponents.
Tercer. Els contenidors per a obres en l'interior acotat de les zones d'obres no
necessitaran llicència, però en tot el restant s'hauran d'ajustar a les
disposicions de les presents Ordenances.
Quart. Les Ordenances Fiscals regularan el pagament de la taxa corresponent
a la col.locació de contenidors per a obres a la via pública.
Cinquè. Els contenidors i saques per a obres a que fa referència l’art.21,
apartat segon, podran ser utilitzats exclusivament pels titulars de la llicència o
les persones autoritzades pels titulars de la llicència. Per evitar abocaments
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incontrolats als contenidors, aquests hauran de disposar de tancament.
Sisè. Els contenidors per a obres hauran d'estar pintats amb colors que
destaquin la seva visibilitat i hauran de presentar en tot moment, de manera
perfectament visible des de l’exterior, el següent:
• El nom o raó social i el telèfon del propietari o de l'empresa
responsable.
• El número i registre de l'industrial transportista i el número
d'identificació del contenidor, ambdós números facilitats pels serveis
municipals.
• L'indicatiu municipal corresponent al pagament de la taxa a que fa
referència l'art.21, apartat quart.
L'omissió de qualsevol dels requisits anteriors serà motiu suficient per ordenar
la retirada del contenidor imputant el cost resultant de transport, buidat i dipòsit
a càrrec de l'infractor.
Setè. Un cop plens els contenidors per a obres s'hauran de tapar
immediatament amb mitjans adients, de manera que no es produeixin
vessaments de materials a l'exterior.
Vuitè. Les operacions d’instal·lació i retirada de les saques i contenidors per a
obres s’hauran de realitzar de manera que no causin molèsties als ciutadans,
sempre respectant l’art.23 de la present Ordenança.
Novè. Les saques i els contenidors d'obres s'hauran d'utilitzar o manipular de
manera que el seu contingut no caigui a la via pública o no pugui ser aixecat o
escampat pel vent.
En cap cas el contingut de materials residuals als contenidors no excedirà del
nivell més baix del seu límit superior.
Desè. En retirar les saques o els contenidors, el titular de la llicència d'obres
haurà de deixar en perfectes condicions de netedat la superfície de la via
pública ocupada.
Onzè. El titular de la llicència d'obres serà responsable dels danys causats al
paviment de la via pública, i haurà de comunicar-los immediatament als serveis
municipals corresponents, cas que s'haguessin produït.
Dotzè. Les saques o contenidors se situaran, si això fos possible, a l'interior de
la zona tancada d'obres. En els altres casos hom haurà de sol·licitar l'aprovació
de la situació proposada.
Tretzè. En la seva col·locació hauran de ser observades, en tot cas, les
prescripcions que seguidament es concretaran, l'incompliment de les quals
serà motiu suficient, amb el cost resultant de transport, buidat i dipòsit a càrrec
de l'infractor.
• Es situaran preferentment davant l'obra a la qual serveixin, o tan a prop
seu com fos possible.
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•
•

•

•

S’hauran de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels
vehicles, especialment en els encreuaments, respectant les distàncies
establertes pel Codi de Circulació a efectes d'estacionament.
No podran situar-se als passos de vianants ni tampoc al davant, ni als
guals, ni a les reserves d'estacionament i parada, excepte quan
aquestes reserves hagin estat sol·licitades per a la mateixa obra, i
tampoc en les zones de prohibició d'estacionament.
En cap cas podran ser col·locats totalment o parcial, sobre les tapes
d'accés de serveis públics, els clots dels arbres, ni en general sobre cap
element urbanístic, la utilització del qual pugui ser dificultada en
circumstàncies normals o en cas d'emergència.
Tampoc no podran ubicar-se damunt les voreres.

En tot cas els contenidors seran col·locats de manera que el seu costat més
llarg estigui situat en sentit paral·lel a la vorera.
Catorzè. Quan les saques o els contenidors es trobin a la calçada, hauran
d'estar situats a 0,20 m de la vorera, de manera que no impedeixin que les
aigües superficials aconsegueixin i circulin pel regueró fins a l'embornal més
proper.
Quinzè. Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit, a més
del que s'especifica a l'art.21, apartat sisè, hauran d'incorporar en el seu
exterior els senyals reflectants o lluminosos suficients per a fer-los
identificables.
Setzè. Les saques o contenidors per a obres seran retirats de la via pública:
• Quan hagi expirat el termini de concessió de la llicència d'obres.
• En qualsevol moment a requeriment dels agents de l'Autoritat Municipal.
• Per al seu buidat, un cop plens, i sempre dintre el mateix dia en què s'ha
produït la utilització.
Article 22.- Transport de RCD.
Primer. El transport de RCD per les vies urbanes s'haurà de realitzar d'acord
amb els horaris i itineraris fixats a l'efecte per l'Autoritat Municipal.
Segon. El que es disposa en les presents Ordenances s'entén sense perjudici
del deure dels transportistes de donar compliment a allò que disposen el Codi
de la Circulació, la Llei d'Ordenació dels Transports Mecànics per carretera de
27 de desembre de 1947, el Reglament per a la seva aplicació de 9 de
desembre de 1949, per tant hauran d'anar previstos de la corresponent targeta
de transport quan aquests s'hagin de realitzar fora del casc urbà de la Ciutat,
així com l'Ordenança Municipal de Circulació.
Tercer. Els vehicles en què s'efectuï el transport de RCD reuniràn les
condicions adients per evitar el vessament del seu contingut sobre la via
pública.
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Quart. En la càrrega dels vehicles s'adoptaran les precaucions necessàries per
impedir l'embrutament de la via pública.
Cinquè. No es permet que els materials transportats ultrapassin les vores
superiors dels vehicles. Tampoc es permet la utilització de suplements
addicionals no autoritzats, per augmentar les dimensions, o capacitat de
càrrega dels vehicles i contenidors.
Sisè. Els materials transportats s'hauran de cobrir o de protegir, de manera que
no es desprengui pols ni es produeixin vessaments de materials residuals.
Setè. Els transportistes de RCD, en el supòsit que la via pública s'embrutés
com a conseqüència de les operacions de càrrega i transport, estan obligats a
procedir a la neteja immediata del tram de via afectada.
Vuitè. També queden obligats a retirar en qualsevol moment, i sempre que
siguin requerits per l'Autoritat Municipal, els RCD abocats en llocs no
autoritzats.
Novè. Els serveis municipals podràn procedir a la neteja de la via afectada i a
la retirada dels materials abocats a què fan referència els apartats setè i vuitè
anteriors, essent els costos corresponents del servei prestat imputats als
responsables, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
Desè. Quant l’apartat novè anterior en seran responsables solidaris els
empresaris i promotors de les obres o treballs que hagin originat el transport de
RCD.
Onzè. La responsabilitat sobre l'última destinació dels RCD s'acaba en el
moment en què aquests materials siguin rebuts i descarregats en els
equipaments autoritzats a l'efecte pels serveis municipals.
Article 23.- Horari.
Primer. La deposició dels RCD en les saques o els contenidors d'obres es farà
dintre un horari tal que no causi molèsties al veinat a criteri dels serveis
municipals.
CAPÍTOL VI. PARC VERD.
Article 24.- Residus admesos i límits.
Primer. L’Ajuntament disposarà d’un Parc Verd per a la recollida selectiva de
residus domèstics d’origen divers. L’ús del Parc verd queda restringit als
domicilis i als generadors singulars (no qualificats). Els generadors singulars
qualificats i productors de residus d’origen comercial i/o empresarial hauran de
gestionar la recollida dels seus residus a través de gestors autoritzats. El
personal encarregat del Parc Verd estarà facultat per demanar al usuaris que
acreditin la seva residència al municipi (mitjançant document nacional
d'identitat, darrer rebut de l'aigua, etc.) abans de fer l'aportació de residus.
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S’admetran únicament els residus següents:
• Fracció rebuig.
• Fracció paper-cartó.
• Fracció envasos lleugers.
• Fracció vidre.
• Residus voluminosos.
• Restes de poda o jardineria.
• Residus especials.
• RCD de petites reparacions domiciliàries. S’acceptaran com a màxim
tres saques petites, les quals hauran de ser homologades per
contenir residus d’aquest tipus, per persona i dia.
Segon. L'Ajuntament podrà modificar la tipologia i límit de residus admesos al
Parc verd, quedant obligat a donar el màxim coneixement d'aquestes
modificacions, fent ús dels mitjans de difusió adients.
Tercer. No s’admetran baix cap concepte al Parc verd residus industrials,
hospitalaris,
infecciosos, radioactius, materials explosius o inflamables,
substàncies químiques auto reactives amb l’aire, vehicles fora d’ús, ni en
general residus diferents dels especificats a l’apartat primer d’aquest article.
Article 25.- Gestió i funcionament.
Primer. L’Ajuntament és l’encarregat de mantenir net i en adequades
condicions d’ús el Parc Verd, evitant les molèsties, en la mesura del possible,
als usuaris i veïns.
Segon. Els horaris d’obertura i tancament del Parc Verd i dies de servei seran
establerts per l’Ajuntament i exposats de manera visible a l’exterior del recinte
pel seu obligat compliment. Així mateix, es prohibeix abandonar residus fora del
recinte del Parc verd.
Tercer. Quan els usuaris del Parc Verd trobin els contenidors plens, avisaran a
l’encarregat del mateix i s’abstindran de dipositar els residus, quedant sempre
prohibit dipositar-los fora dels contenidors.
Quart. Amb caràcter general, no es permetrà l’estacionament de vehicles que
impedeixin l’aportació dels residus als usuaris i la seva posterior recollida.
Cinquè. Els usuaris tenen prohibit treure qualsevol tipus de material dipositat
als contenidors del Parc verd. Únicament l’Ajuntament o empresa contractada
està autoritzat a dur a terme la recollida dels residus aportats al Parc verd.
CAPÍTOL VII RESIDUS EXCLOSOS DELS SERVEIS MUNICIPALS DE
RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS.
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

17

Article 26.- Naturalesa dels residus exclosos.
Primer. Queden exclosos dels serveis municipals de recollida tots els residus
no inclosos als Capítols III, IV i V (en cas que siguin RCD de petites
reparacions domiciliàries) de la present Ordenança i, en particular, els
següents:
• Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers,
magatzems i instal·lacions de tractament d’escombraries.
• Les cendres produïdes a les instal·lacions de calefacció central dels
edificis.
• Els residus hospitalaris produïts en els centres de salut o similars.
• Els desperdicis i fems produïts en els escorxadors, laboratoris,
casernes, parcs urbans i restants establiments similars públics o
privats.
• Els productes procedents de decomissament.
• Els animals morts d’un pes superior a 80 kg.
• Altres residus que siguin objecte de regulació específica.
CAPÍTOL VIII. GENERADORS SINGULARS.
Article 27.- Registre.
Primer. La condició de generador singular i, per tant la seva inclusió a la llista
de generadors singulars del municipi, serà atorgada per l’Ajuntament en funció
d’una sèrie de criteris establerts pel text definitiu de la revisió del PDSGRUM.
Segon. La llista de generadors singulars serà pública i l’Ajuntament la facilitarà
a les empreses i institucions implicades en la recollida de residus. Així mateix la
mencionada llista serà actualitzada permanentment, amb altes i baixes, per a
que puguin incorporar-se nous generadors singulars qualificats.
Article 28.- Obligacions.
Primer. Els generadors singulars (qualificats i no qualificats) estan obligats a
separar dintre de les seves instal·lacions els residus domèstics que generin. La
separació en fraccions es farà de la mateixa manera que pels domicilis, d’acord
amb l’Article 10, Capítol III de la present Ordenança.
Segon. Els generadors singulars (qualificats i no qualificats) seran els
responsables d'adquirir els seus propis contenidors per fer aquesta separació
selectiva. En cap cas, podran introduir els contenidors de vorera ni les àrees
d'aportació dintre de les seves instal·lacions.
Tercer. En cap cas, els generadors singulars qualificats podran aportar els
seus residus als Contenidors de vorera, Àrees d’aportació, deixalleria mòbil o
Parc verd del municipi. Mitjançant la signatura d'un conveni amb el Consell de
Mallorca i/o Ajuntament, aquests generadors singulars qualificats podran
gestionar la recollida de les fraccions paper-cartó, vidre, envasos lleugers i/o
FORM amb un sistema porta a porta. La gestió de la resta de les fraccions de
residus domèstics hauran de realitzar-la obligatòriament a través de gestors
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autoritzats.
Quart. L’Ajuntament facilitarà als generadors singulars (no qualificats)
l’aportació, en la mesura del possible, de les fraccions objecte de recollida
selectiva esmentades a l’art. 10, Capítol III de la present ordenança, amb els
sistemes que consideri més adients (recollida porta a porta, etc.).
CAPÍTOL IX. RÈGIM JURÍDIC SANCIONADOR.
Article 29.- Aplicació.
Primer. Constituiran infracció administrativa i seran sancionables les accions i
omissions tipificades a la present ordenança, independentment de les sancions
que es puguin derivar per incompliment de les següents normes:
• Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.
• Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, Reglament de la Llei 11/1997.
• Llei 22/2011, de 29 de juliol de residus i sòls contaminats.
• Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol, Reglament de la Llei 20/86 de
Residus Tòxics i Perillosos.
• Text definitiu de la revisió del PDSGRUM, de 9 de març.
Segon. També constituirà infracció administrativa, segons el resultat que
comporti i el grau en què es produeixi:
• La negativa o la resistència a facilitar la tasca inspectora o de
vigilància de l’administració.
• La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la
informació que demanin les autoritats competents o els seus agents,
per complir les seves funcions, i subministrar informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error,
explícitament o implícitament.
Article 30.- Procediment sancionador.
Primer. 1. Podran ser sancionades pels fets constitutius de les infraccions
administratives recollides en aquest capítol les persones físiques o jurídiques
que els cometin, d'acord amb l'establert en aquesta ordenança i sense
perjudici, si escau, de les corresponents responsabilitats civils, penals i
mediambientals.
2. Quan el compliment de l'establert en aquesta ordenança correspongui a
diverses persones conjuntament, respondran de forma solidària de les sancions
pecuniàries, de conformitat amb el que es disposa en l'article 130.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. La responsabilitat serà solidària, en tot cas, en els següents suposats:
a) Quan el productor, el posseïdor inicial o el gestor de residus els lliuri a
persona física o jurídica diferent de les assenyalades en aquesta ordenança.
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b) Quan siguin varis els responsables i no sigui possible determinar el grau de
participació de cadascun en la realització de la infracció.
Segon. El procediment sancionador es podrà iniciar d’ofici per part de
l’Ajuntament, en virtut de la seva funció inspectora i de comprovació, pròpia de
la seva competència, o a instància d’un interessat mitjançant la corresponent
denúncia.
En cas que la denúncia resulti temeràriament injustificada, les despeses que
origini la inspecció aniran a càrrec del denunciant.
Tercer. L’inici d’expedient sancionador per infracció de la present ordenança,
podrà donar lloc, si és adient, a la adopció de mesures cautelars consistents en
emetre ordres d’execució perquè el presumpte infractor reposi la situació
alterada i ajusti la seva conducta als preceptes de la present ordenança.
Així mateix, també serà d’aplicació, dins les competències municipals, el que
disposa la Llei 22/2011, de 29 de juliol de residus i sòls contaminats, en tot allò
referent a l’adopció de mesures cautelars.
Quart. L’incompliment d’una ordre d’execució o qualsevol altre mesura cautelar
donarà lloc a l’execució subsidiària de l’Ajuntament dins les facultats legals
concedides per l’Article 98 i concordants de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Quart. L’import de les despeses, danys i perjudicis ocasionats a conseqüència
de l’execució subsidiària seran a càrrec de l’infractor.
Cinquè. En allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al disposat a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques del Procediment Administratiu Comú, i al Reglament sancionador
Decret autonòmic 14/94, de 10 de febrer.
Sisè. L’òrgan competent per imposar les sancions és el batle-president de
l’Ajuntament.
Article 31.- Tipificació de sancions.
Primer. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
a) Seran infraccions lleus la comissió d’una acció o omissió de les tipificades en
els art.10 (apartats primer, segon i tercer), 11 (apartats primer, segon, tercer,
sisè i setè) 12 i 28 (apartat primer) de la present Ordenança.
b) Seran infraccions greus la comissió d’una acció o omissió de les tipificades
en els art.3, 6 (apartats primer i segon), 11 (apartats quart i cinquè), 13
(apartats segon i quart), 20, 21, 22, 23, 25 (apartats segon, tercer, quart i
cinquè) i 28 (apartats segon i tercer) de la present Ordenança. Així mateix, la
comissió d’una tercera infracció lleu quan el mateix subjecte hagi estat
sancionat, mitjançant resolució administrativa ferma, per la comissió de dues
accions o omissions lleus.
En relació a l'art.3, quan la única informació disponible de l'autor dels mateixos
sigui la matrícula del vehicle des del qual s'han efectuat els abocaments, el
titular del vehicle estarà obligat a identificar a la persona o persones que feien
ús del mateix.
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c) Seran infraccions molt greus la comissió d’una acció o omissió de les
tipificades en els art. 8, 15, 16, 17 (apartat primer), 18 i 24 de la present
Ordenança. Així mateix (apartats primer i tercer), la comissió d’una tercera
infracció greu quan el mateix subjecte hagi estat sancionat, mitjançant resolució
administrativa ferma, per la comissió de dues accions o omissions greus.
Article 32.- Quantia de les sancions.
Primer. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 30 a 300 euros,
les infraccions greus amb multa de 301 a 3.000 euros i les molt greus amb
multa de 3.001 a 10.000 euros.
Segon. Una vegada tipificada la conducta del suposat infractor segons l’art.31
de l’ordenança, es graduarà l'import de la sanció tenint en compte els següents
criteris:
•

L'existència de intencionalitat i reiteració.

•

La transcendència social.

•

El perjudici causat per la infracció comesa.

•

L’ànim de lucre il·lícit i el benefici obtingut amb la comissió de la
infracció.

Tercer. En el cas de reincidència, i sempre que no hi hagi lloc a considerar la
infracció dins el nivell immediatament superior per tractar-se de la tercera
infracció lleu o greu, s’imposarà la sanció màxima dins el nivell que li
correspongui.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
Totes les disposicions municipals que contradiguin el present ordenança en el
moment de la seva entrada en vigor, es consideraran derogades.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot el no previst a la present ordenança regiran les normes generals de la
Corporació i altres normes aplicables.
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