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Capítol I - Disposicions generals i àmbit d’aplicació 
 
Exposició de motius 
Aquesta ordenança neix de la necessitat d’ordenar i unificar tots aquells 
aspectes relacionats amb la recollida i la gestió dels residus al municipi de 
Montornès del Vallès,  especialment,  la seva presència a la via pública, i es 
fonamenta legalment en les competències que en matèria de, salubritat, neteja 
viària i recollida i tractament de residus s'atribueixen als municipis pels articles 
25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases del règim local i 63 de la Llei 
8/1987, Municipal i de règim local de Catalunya, tot això, en el marc de la Llei 
6/1993 de 15 juliol, reguladora dels residus. 
 
Aquesta necessitat ve donada principalment pels canvis en la gestió municipal 
dels residus municipals, que es manifesta amb una major presència de 
elements i infrastructures a la via pública i els espais d'us col·lectiu, però també 
per l'increment de la construcció d'habitatges que indefectiblement ha provocat 
un progressiu increment de la generació de residus per habitant, que en les 
últimes dècades ha augmentat en més d'un 50%. 
 
Així, per sobre de tot la llibertat individual, és objecte d’aquesta ordenança 
garantir la convivència ciutadana al nostre municipi. Això implica sobretot fer 
compatibles els diferents usos que es fa de la via pública, evitant que, per 
exemple, deixalles acumulades fora del mobiliari urbà reservat per a tal efecte 
constitueixin un destorb al passeig i esbarjo dels ciutadans o a l’activitat 
comercial.  
 
Article 1.  Objecte d’aquesta ordenança 
L’objectiu principal d’aquesta ordenança és el de regular la ubicació i ús dels 
contenidors i altre mobiliari de recollida de residus municipals a la via pública o 
als espais propers a la mateixa, per tal que aquests no impedeixin o dificultin el 
mínim possible la circulació, especialment dels vianants, però també rodada; 
generin el mínim de molèsties als habitants i es faciliti al màxim possible la 
neteja i salubritat de la via pública, la recollida del rebuig dels residus 
municipals i la recollida selectiva.  
 
En segon lloc, també és objectiu d’aquesta ordenança, d’acord amb el Pla 
Comarcal de Gestió de Residus, promoure una adequada gestió dels residus 
adreçada a la consecució dels objectius següents:  
 
1. Promoure la minimització dels residus, especialment pel que fa al volum i la 

perillositat; 
2. Promoure la reutilització; 
3. Promoure la recollida segregada i selectiva de les diferents fraccions dels 

residus; 
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4. Incrementar el reciclatge dels residus, i, especialment, promoure la recollida 
separada de la fracció orgànica dels residus municipals per fer-ne compost; 

5. Disposar adequadament el rebuig. 
6. Evitar la proliferació d’espais amb abocament incontrolat de residus, i 

regenerar els espais ja degradats. 
7.  
Article 2.   Consideracions generals 
a) Obligacions de l‘Ajuntament 
La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi 
segons disposa l'article 38 de la Llei 6/1993 de 15 juliol, reguladora dels 
residus. Aquest, presta el servei de recollida, de transport, de valorització i de 
disposició del rebuig d'aquests residus, de forma consorciada. L’Ajuntament 
adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per a la recollida 
en les condicions que determina aquesta ordenança.  
 
Per tal de garantir les operacions de reciclatge i tractament dels residus, 
l'ajuntament ofereix el servei públic de recollida selectiva i de tractament dels 
residus procedents de recollida selectiva i d'operacions de destriament, amb 
l’excepció dels residus especials, tal com regula l'article 22 de la Llei 6/1993. A 
aquests efectes, el servei de deixalleria és considerat com un sistema de 
recollida selectiva. Les operacions de reciclatge i tractament dels residus 
municipals i assimilables han estat assumides pel Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental. 
 
Segons la Llei 6/1993 es declara servei públic de titularitat de la Generalitat el 
tractament dels següents residus especials: els frigorífics i altres aparells que 
contenen clorofluorocarburs, les piles, els fluorescents, els llums de vapor de 
mercuri i els olis. 
 
b) Obligacions dels usuaris 
Tenen categoria d’usuaris, a l’efecte de prestació dels serveis destinats a la 
recollida de residus municipals, tots els possibles generadors de residus 
municipals residents o que desenvolupen alguna activitat a Montornès del 
Vallès. 
 
Els usuaris hauran de lliurar els residus municipals per a la recollida en les 
condicions que determina aquesta ordenança.  
 
El productor i el posseïdor de residus que no estiguin adscrits a un servei públic 
de recepció obligatòria poden gestionar directament els residus que generin o 
posseeixin o bé lliurar-los a un gestor autoritzat per a la valorització o la 
disposició del rebuig dels residus, en les condicions que s’estableixen a la Llei 
6/93 i les disposicions específiques o complementàries que regulin 
determinades categories de residus. La gestió dels residus en l’origen s’ha 
d’incloure en l’acte de concessió de la llicència municipal per a l’exercici de 
l’activitat que genera els residus. En la visita de comprovació prèvia a l’exercici 
de l’activitat s’ha de fer constar expressament en l’acta d’habilitació. 
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c) Residus objecte d’aquesta ordenança 
Segons la Llei 6/93, són residus municipals, a efectes de gestió, els residus 
domèstics i també els residus de comerços i d'oficines i serveis i d'altres 
residus que, per la seva natura o composició, poden assimilar-se als domèstics. 
Als residus municipals ordinaris no es poden incorporar matèries o substàncies 
perilloses, que en tot cas s’han de posar en contenidors específics o s’han de 
dipositar a la deixalleria.  
 
Les categories de residus d’origen domèstic, de comerços, d’oficines o de 
serveis que siguin objecte d’ordenació legal específica, d’acord amb el que 
estableix l’article 5 de la Llei 6/93, s’han de gestionar segons el que determina 
l’esmentada legislació específica. 
 
Tot i que els residus industrials no són objectiu directe d’aquesta ordenança, 
l’Ajuntament sí té l’obligació de vetllar específicament pel compliment de les 
condicions de la llicència municipal referides a la gestió dels residus. 
 
d) Residus exclosos d’aquesta ordenança 
Queden exclosos d’aquesta ordenança els residus hospitalaris i clínics no 
assimilables a municipals, els residus derivats de l’activitat minera, els residus 
radioactius, els residus industrials i els no industrials derivats d’activitats 
agrícoles o ramaderes, els efluents gasosos, i les aigües residuals. 
 
e) Definicions 
Residus Municipals: d’acord amb la Llei 6/93, de 15 juliol, reguladora dels 
residus, són residus municipals, a efectes de gestió, els residus domèstics i 
també els residus de comerços i d'oficines i serveis i d'altres residus que, per la 
seva natura o composició, poden assimilar-se als domèstics. 
 
Residus Voluminosos: són aquells que no poden ser gestionats per mitjans 
convencionals de recollida a causa de la seva envergadura, com grans 
electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, etc. 
 
Residus municipals especials: són aquella fracció dels residus municipals 
que a causa  de la seva composició, han de ser gestionats de forma 
diferenciada perquè poden comprometre el tractament biològic o la recuperació 
d’altres fraccions, o bé comportar un risc per al medi i les persones. Formen 
part d’aquest grup pintures, llums fluorescents, piles usades, frigorífics, olis 
usats, bateries de cotxe, i qualsevol  altre residu qualificat com a tal al catàleg 
de residus  de Catalunya. 
 
Residus municipals ordinaris: són aquells residus d’origen municipal que no 
estan continguts en cap dels dos apartats anteriors i que són objecte de la 
recollida ordinària d’escombraries. 
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Fraccions dels residus municipals ordinaris:  
 Rebuig: és la fracció que no es subjecte de cap operació de reciclatge, i que 

no conté cap de les fraccions següents. 
 Fracció Orgànica: comprèn els residus amb una important quantitat de 

matèria orgànica propis de la llar, que es produeixen principalment a les 
cuines (per manipulació, preparació i consum de menjar) així com per 
generadors singulars com mercats, restaurants, hotels, comerç 
d’alimentació, grans superfícies, etc. També s’inclouen els residus de 
jardineria i poda, tant si ve d’espais públics com privats. 

 Paper i Cartró: comprèn diaris, revistes, fulletons, cartrons, per escrit, paper 
d’ordinador, paper de cuina net, i tota mena d’envasos i embolcalls fets 
exclusivament d’aquests materials. 

 Envasos lleugers: comprèn els envasos de plàstic, metall o brics. 
 Vidre: inclou els envasos d’un sòl ús fets amb aquest material, així com el 

vidre pla de finestres. 
 

Runa:  enderrocs i altres residus de la construcció i la demolició d’edificacions, 
d’acord amb Decret 201/1994, de 26 de juliol, i amb la corresponent ordenança 
municipal. 
 
Vehicle abandonat: d’acord amb el que estableix el Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, en la redacció que en 
fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril, és aquell vehicle del qual es presumeix 
racionalment l’abandonament en els casos següents:  
 
 Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat 

després de la seva retirada de la via pública per l’autoritat competent.  
 Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix 

lloc i presenti desperfectes que en facin impossible el desplaçament pels 
seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació.  
 

Residu Sanitari del grup I i II: segons el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la 
gestió dels residus sanitaris, són residus sanitaris les substàncies i els objectes 
generats en centres, serveis i establiments sanitaris dels quals els seus 
posseïdors o productors es desprenen o tenen la obligació de desprendre's. Els 
classificats com a grup I i II són els residus sense risc o inespecífics, i tenen la 
següent definició: 
 
 Grup I. Són residus municipals que per la seva naturalesa i composició són 

inerts i no especials i no requereixen exigències especials de gestió ni dins 
ni fora del centre generador. Aquest tipus de residus inclouen materials com 
el cartró, paper, material d'oficines i despatxos, cuines, bars, menjadors, 
tallers, jardineria, i en general els residus que no deriven directament d'una 
activitat sanitària.  

 Grup II. Són residus inerts i no especials que no plantegen exigències 
especials en la seva gestió fora del centre generador, i es consideren 
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residus municipals. Aquests tipus de residus inclouen material de cures, 
guixos, robes i material d'un sol ús bruts amb sang, secrecions i/o 
excrecions, així com altres residus no englobats dins la categoria dels 
residus sanitaris de risc.  
 

Residus industrials:  qualsevol material sòlid, pastós o líquid que resulti d’un 
procés de fabricació, de transformació, utilització, consum o neteja que el 
productor , o  posseïdor, destini a l’abandonament. 
 
Mobiliari urbà:  es considera mobiliari urbà aquells elements que serveixin 
d'ornamentació, suport de serveis i activitats d'esplai i recreatives. A títol 
enunciatiu es considera mobiliari urbà el següent:  
 
1. Papereres 2. Fonts públiques i estanys 3. Jocs infantils 4. Jardineres 5. 
Bancs 6. Marquesines i pals de parada de transport urbà 7. Suports publicitaris 
8. Contenidors 9. Escultures 10. Aparcament de bicicletes 11. Elements de 
suport de jardineria 12. Cons, tanques, senyals mòbils i altra senyalització 
circulatòria mòbil 13. Altres elements de mobiliari urbà amb les mateixes 
finalitats 
 
Via pública: el concepte de via pública utilitzat en aquesta Ordenança compren 
tant els elements de vialitat en sentit estricte, com les places i els altres espais 
públics de titularitat municipal. 
 
f) Taxes 
L’Ajuntament pot establir la taxa corresponent a la gestió dels residus 
municipals, l’import de la qual s’haurà d’adequar al cost total de la gestió 
d’aquests residus. L’Ajuntament publicarà anualment la corresponent 
Ordenança Fiscal.  
 
Capítol II - Neteja viària 
 

Article 3.  Obligacions municipals 
Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics de la 
vila en condicions de neteja i salubritat.  
 
Article 4.  Obligacions generals dels ciutadans 
Totes les persones que romanen a Montornès del Vallès estan obligades a 
prevenir i evitar la manca de netedat del poble en general i els seus espais 
públics en particular. 
 
Els ciutadans tenen l’obligació de posar en coneixement de l’autoritat municipal 
les infraccions que en matèria  de neteja presenciïn o tinguin coneixement. 
 
Els serveis municipals i els agents han d’exigir en tot moment el compliment de 
les obligacions dels particulars en matèria  de neteja, tot requerint la reparació 
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immediata de l’afectació causada, sense perjudici de cursar la denúncia que 
correspongui.  
 
Article 5.  Prohibicions específiques 
És prohibit  llençar o abandonar a la via pública qualsevol mena d’objecte que 
tingui l’efecte d’embrutar els espais públics. En particular queden prohibits a la 
via pública els següents actes:  
 
1. La pintada d’eslògans, pintades o similars sobre els elements que 

conformen  els espais públics, el seu mobiliari o sobre les façanes dels 
immobles confrontats, llevat que hi hagi autorització; 

2. L’escampada de fulls volants de publicitat o d’altres, i, en general, la 
publicitat no directa efectuada fora de les bústies dels particulars, si no és 
amb l’autorització municipal. D’acord amb la Llei 9/2000, de 7 de juliol, 
reguladora de la publicitat dinàmica, els ciutadans de Montornès del Vallès 
podran demanar a l’Ajuntament l’adhesiu per constar que no desitgen rebre 
qualsevol tipus de publicitat. El no compliment d’aquesta voluntat serà 
objecte de sanció al propietari de la publicitat. 

3. La neteja a la via pública de vehicles, objectes o animals, llevat que es tracti 
d’actes puntuals de neteja. 

4. Regar plantes i espolsar robes i estores sense les precaucions necessàries 
per no causar molèsties; 

5. Escopir o realitzar necessitats biològiques; 
6. La tria i selecció de residus dipositats dins dels contenidors de la via 

pública; 
7. Llençar puntes de cigars o cigarretes a terra; 
8. Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses a les 

papereres. En tot cas s'hi hauran de dipositar un cop apagades. 
9. Llençar qualsevol deixalla fora del mobiliari adient; 
10. Altres activitats que embrutin a via pública a parer dels serveis tècnics.  
11. La no retirada i neteja de la part de la via pública que resulti afectada per les 

deposicions dels animals domèstics per part del conductor de l'animal.  
 
Article 6.  Servei de neteja de les vies i espais públics 
a) General 
Les deixalles sòlides de format petit (papers, embolcalls i similars) es 
dipositaran a les papereres. 
Les escombraries domèstiques considerades com a rebuig, seran lliurades al 
servei de recollida en les condicions que es determinen a l’article 3b d’aquesta 
ordenança. 
Els mobles, electrodomèstics o altres materials voluminosos en desús, els 
residus perillosos, la runa i altres residus especials no poden ser abandonats a 
la via pública. La seva recollida i transport es farà d’acord al que es determina a 
l’article 5a d’aquesta ordenança. 
 



                                                                                                                             
 
                
 

  
Secretaria 

 Serveis Jurídics i Administratius de Secretaria 

  
 Exp. gral.:  X2002000294 

 Exp. tipus: SGAO2002000002 

 

 

 
 

b) Retirada d’objectes de la via pública 
Els serveis municipals retiraran els objectes abandonats o dipositats a la via 
pública sense permís municipal, sempre que no sigui possible identificar o 
localitzar en el mateix moment al seu propietari o responsable o quan aquest es 
negui a retirar l’objecte, sense perjudici de l’obligació del propietari de pagar les 
despeses de retirada. 
 
L’Ajuntament, segons el Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels 
vehicles fora d'ús, a d’efectuar la retirada de vehicles abandonats a la via 
pública, que tindran la qualificació de residus municipals quan els vehicles 
estiguin estacionats, durant un període superior a 10 dies al mateix lloc, i que 
pel seu estat es dedueixi la possible qualificació de desballestament. També en 
el cas que els propietaris dels vehicles  n’hagin fet una renúncia expressa a 
favor de l’Ajuntament, es procedirà a la seva disposició.  
 
Quan la Policia Municipal trobi a la via pública un vehicle estacionat que 
impedeixi totalment la circulació, constitueixi un perill per a aquesta i la pertorbi 
greument, sense perjudici de la denúncia que hauran de formular per les 
infraccions corresponents, podrà prendre mesures que s'iniciaran 
necessàriament amb el requeriment al conductor, propietari o persona 
encarregada del vehicle que es trobi al costat d'aquest, perquè faci cessar la 
seva irregular situació i, cas de no existir l'esmentada persona o que no atengui 
al requeriment, podrà disposar el trasllat del vehicle al dipòsit destinat a l'efecte. 
Per a l'adopció d'aquesta mesura podrà utilitzar-se una grua municipal o bé els 
serveis retribuïts de particulars. El propietari del vehicle haurà de satisfer la 
taxa estipulada a les ordenances municipals per retirada de vehicles de la via 
pública i trasllat a un dipòsit municipal. 
 
Els vehicles tampoc no es poden estacionar davant dels contenidors de 
recollida de rebuig o de recollida selectiva, o en llocs que dificultin les 
operacions de buidat. 
 
c) Dejeccions d’animals domèstics 
És obligació dels usuaris de la via pública propietaris d’animals retirar les 
dejeccions que aquests puguin dipositar a les vies i espais públics.  
 
El conductor de l’animal retirarà els excrements i netejarà la part de la via 
pública que resulti afectada. La retirada s’haurà d’efectuar d’alguna de les 
formes següents: 
1. recollint-los mitjançant una bossa de plàstic impermeable i dipositar-la tot 

seguit i perfectament tancada en una paperera o contenidor de rebuig.  
2. recollint-los mitjançant paper i, ben embolcallat, dipositar-lo en un 

contenidor de rebuig.  
3. dipositar els excrements sense cap mena d’embolcall a la xarxa de 

clavegueram a través de llurs embornals.  
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d) Retirada d’Animals morts 
Els serveis municipals retiraran els cadàvers dels animals morts, amb un pes 
menor de 80 Kg, apareguts a les vies i espais públics. En cas que s’esbrini el 
propietari aquest haurà de pagar els costos de recollida, transport i eliminació.  
 
e) Utilització especial del mobiliari urbà o l’arbrat. 
Queda expressament prohibida la utilització de l’arbrat i del mobiliari urbà per a 
la instal·lació d'adhesius, pancartes, cartells, i elements similars. La utilització 
del mobiliari urbà o qualsevol altre element situat a la via pública per a la 
instal·lació d’aquests elements està sotmesa a permís municipal. Els únics 
elements sempre disponibles per a posar-hi informació són els punts 
informatius de l’Ajuntament. 
 
En tot cas, es recomana la instal·lació temporal d’un nombre limitat de suports 
per enganxar-hi els elements informatius en zones d’especial confluència de 
pas, en comptes de la difusió massiva d’aquests cartells o fulletons. 
 
f) Usos especials de la via pública  
En casos d’usos que determinin una intensitat d'utilització superior a la normal 
o quan l'ocupació de la via pública és temporal, com ara fires i festes 
tradicionals, etc. caldrà tenir en compte el que estableix l'Ordenança Fiscal per 
ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.  
 
Capítol III - Servei de recollida de residus 
Article 7.  Residus exclosos del servei municipal de recollida de residus 
1. Els residus no objecte d’aquesta ordenança. 
2. Els residus industrials, excepte dels residus assimilables a municipals 

produïts en instal·lacions industrials ubicades en zones on es presta el 
servei de recollida. 

3. Qualsevol residu que per les seves característiques tòxiques, o perilloses 
requereixi d’un tractament específic. 
 

Article 8.  Tipus de serveis municipals de recollida 
1. Recollida de la fracció rebuig 
2. Recollida selectiva 
3. Recollides especials 
4. Deixalleria 

 
Article 9.  Recollida de la fracció rebuig  
a) Criteris d’ubicació de contenidors a la via pública  
Els criteris d’ubicació dels contenidors a la via pública són els següents: 
 
1. La situació dels contenidors no ha de suposar cap inconvenient a la 

circulació de vianants, ni de vehicles per la via pública. 
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2. La ubicació dels contenidors s’ha de fer de manera  que aquests no 
impedeixin la visualització de senyalització viària ja sigui horitzontal o 
vertical (pas de vianants, aparcaments per a minusvàlids, guals, etc.) 

3. No han de privar de visibilitat a les cruïlles  
4. Els contenidors han de situar-se sempre a prop de l'usuari, a menys de 100 

m de qualsevol portal, amb un  ratio orientatiu de menys de 80 persones 
usuàries per contenidor. 

5. Han d'ubicar-se sempre a la via pública, en el sistema viari, prioritzant els 
encaixos expressos o zones destinades a franja d'aparcaments. 

6. No s'han de situar mai en finques privades, zones verdes ni equipaments. 
7. No han de provocar problemes de circulació en el moment de la recollida, 

per tant no podran estar a menys de 3 o 6 m de la cantonada, segons el 
sentit de circulació del carrer . 

8. Cal procurar establir la distància màxima entre els contenidors i els 
comerços (especialment d’alimentació), així com els llocs de pública 
concurrència. 

 
A les zones rurals els contenidors estaran disposats de forma que prestin 
servei al màxim d’habitants usuaris possibles en la seva àrea d’influència, tenint 
en compte la capacitat dels contenidors i la situació en punts  de fàcil accés 
tant per als usuaris com per al servei de recollida. 
 
b) Condicions per a la recollida 
Els usuaris hauran de dipositar els residus municipals considerats com a rebuig 
a l’interior dels contenidors i tancar la tapa un cop realitzada l’operació. 
Els residus s’han de lliurar en bosses ben tancades i a partir de les 20h. 
 
En cas que el contenidor estigui ja ple cal buscar un altre punt de contenidors 
de rebuig proper on poder dipositar les deixalles. 
 
Es prohibeix l’abandonament d’escombraries i de tota mena de residus en llocs 
no autoritzats. Els infractors estan obligats a retirar els residus abandonats i a 
deixar net l’espai que s’hagi embrutat, sense perjudici de les sancions que 
corresponguin. 
 
No es poden dipositar als contenidors qualsevol material en forma líquida, 
aigües residuals, olis cremats i altres residus susceptibles de liquar-se, 
qualsevol no considerat residu municipal, així com la fracció considerada 
especial dels residus municipals, que cal dur a la  deixalleria. 
 
Els contenidors de residus només poden ser manipulats pel personal del servei 
de recollida o de l’Ajuntament. Queda prohibit als usuaris moure’ls del seu lloc, 
causar-los desperfectes o agafar residus del seu interior.  
 
La recollida dels residus sanitaris assimilables a municipals, està subjecte a 
l’especificat al Decret 27/99. Els residus sanitaris del grup II s'han de recollir en 
bosses d'un gruix mínim de 55 micròmetres, les característiques tècniques de 
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les quals s'adaptaran als criteris següents: opacitat a la vista; resistència al 
trencament; asèpsia total en el seu exterior; absència total en el seu exterior 
d'elements sòlids, punyents i tallants; volum no superior a 90 litres; i 
identificació externa del fabricant.  
 
Article 10.  Recollida selectiva 
a) Paper i Cartró, Vidre, i Envasos Lleugers  
Els contenidors de recollida per a paper i cartró, vidre i envasos lleugers 
estaran agrupats en àrees d’aportació. 
 
Els criteris per a la ubicació d’àrees d’aportació de recollida selectiva són, per 
ordre de prioritat: 
 
1. La situació dels contenidors no ha de suposar cap inconvenient a la 

circulació de vianants, ni de vehicles per la via pública. 
2. La ubicació dels contenidors s’ha de fer de manera  que aquests no 

impedeixin la visualització de senyalització viària ja sigui horitzontal o 
vertical (pas de vianants, aparcaments per a minusvàlids, guals, etc.) 

3. No han de privar de visibilitat a les cruïlles  
4. Han d'estar suficientment a prop de l'usuari, a menys de 200 m de qualsevol 

portal i amb una ratio màxima de 500 usuaris per contenidor. 
5. Han d'ubicar-se sempre a la via pública, en el sistema viari, prioritzant els 

encaixos expressos o zones destinades a franja d'aparcaments. 
6. No s'han de situar mai en finques privades, zones verdes ni equipaments. 
7. No han de provocar problemes de circulació en el moment de la recollida, 

per tant no podran estar a menys de 3 o 6 m de la cantonada, segons el 
sentit de circulació del carrer . 

8. Cal procurar establir la distància màxima entre els contenidors i els 
comerços (especialment d’alimentació), així com els llocs de pública 
concurrència. 

 
No es podrà dipositar als contenidors cap material diferent dels expressament 
senyalats en cada cas. 
 
Cal dipositar sempre els materials dins dels contenidors, en cas que estiguin 
plens, caldrà dipositar-los a l’àrea d’aportació més propera. 
 
Cal dipositar el paper i cartró sense bosses de plàstic. Pel que fa al cartró, cal 
plegar-lo abans de dipositar-lo dins dels contenidors. En el cas que en la zona 
d’influència de l’àrea d’aportació es generi molta quantitat de cartró els 
contenidors hauran de ser del tipus  de gran capacitat. 
 
Als contenidors per a vidre no s’hi pot dipositar vidre pla (que cal dur a la 
deixalleria) ni miralls, que no es poden reciclar com a vidre. 
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En el cas que un envàs no es pugui introduir dins del contenidor, caldrà dur-lo a 
la deixalleria. Es recomana reduir al màxim el volum dels envasos abans 
d’introduir-los als contenidor. 
 
Queda prohibida la tria i selecció dels residus dipositats dins dels contenidors. 
 
b) Fracció Orgànica dels residus municipals 
La recollida selectiva de matèria orgànica es farà en els contenidors específics 
de color marró. 
 
Els contenidors es disposaran al costat dels contenidors de rebuig, a raó d’un 
contenidor de matèria orgànica cada dos de rebuig, aproximadament, amb el 
mínim d’un contenidor per àrea de vorera. 
 
Els criteris d’ubicació són els mateixos que per als contenidors de rebuig. 
 
La fracció orgànica dels residus municipals, cal dipositar-la dins dels 
contenidors i baixar la tapa un cop finalitzada l’operació. Cal efectuar l'operació 
a partir de les 20 hores i utilitzar bosses compostables o biodegradables. En tot 
cas sempre cal disposar els residus en bosses ben lligades. 
 
Els residus procedents de poda o jardineria que no tinguin cabuda (ja sigui per 
temen o quantitat) als contenidors dipositats a la via pública, caldrà dur-los a la 
deixalleria. En cap cas es poden dipositar fora del contenidor. 
 
c) Residus Especials d’Origen Domiciliari 
Els residus especials d’origen domiciliari no es poden barrejar amb la resta de 
fraccions. Cal dur-los, de forma segregada, a la deixalleria. 
 
Les piles poden dipositar-se en els contenidors específics hexagonals situats a 
ferreteries, botigues de fotografia i altres punts de venda de piles, així com a 
l’Ajuntament. Cal separar les piles botó de la resta. 
 
Els medicaments no caducats poden dipositar-se als contenidors de 
Farmacèutics Mundi de les farmàcies o als de la Fundació Dr. Trueta al Centre 
d’Assistència Primària. 
 
Article 11.  Recollides especials 
a) Recollida de voluminosos 
La recollida domiciliària de residus voluminosos i andròmines la fa l’ajuntament 
prèvia trucada al servei municipal.  
 
La recollida serà quinzenal. 
 
En aquesta trucada es prendran les dades necessàries per a la identificació del 
sol·licitant, l’adreça de la recollida i la descripció dels residus a recollir. 
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Un cop acceptada la recollida pel servei municipal caldrà deixar els residus en 
el portal de l’habitatge entre les 23 h del dia abans de la recollida i les 7h del 
matí del dia de la recollida. Caldrà evitar que els residus molestin la circulació 
de persones i vehicles per la via pública. 
 
No es recollirà cap residu que no sigui especificat en la trucada prèvia. 
 
Aquest servei va destinat a tots els ciutadans que no tenen possibilitat d’acudir 
a la deixalleria per qüestió de manca de disponibilitat de vehicle propi o per la 
mida del residu.  
 
Aquest servei no és destinat a la recollida de residus voluminosos d’activitats 
industrials o comerços. 
 
Aquest servei no és destinat a la recollida d’altres residus valoritzables com el 
paper-cartró, vidre i envasos, que seguiran els sistemes de recollida establerts. 
 
En cap cas, si no és amb autorització municipal especial, es poden deixar 
residus voluminosos o andròmines a la via pública o als espais públics. 
 
Article 12.  Deixalleria 
La deixalleria és un centre  de recollida i tractament de residus, especialment 
aquells que no tenen contenidor específic. En el cas de Montornès del Vallès 
és un servei comarcal, pel que cal atenir-se a les normes d’ús que  aquest 
determini. S’hi accepten residus especials en petites quantitats (medicaments, 
fluorescents, pneumàtics, bateries, pintures, aerosols, piles, olis vegetals, 
minerals, etc.) i residus municipals i assimilables. 
 
Capítol IV - Runes 
Article 13.  Regulació de runes a la via pública 
Els contractistes de les obres o instal·lacions hauran de protegir la zona en que 
es porten a terme els treballs de forma que s’impedeixi l’embrutiment dels 
espais públics,  l’escampadissa de materials o el risc de les persones o dels 
béns situats a la via pública. El contractista ha de netejar  de forma immediata , 
la brutícia que eventualment es pugui produir. 
 
Queda expressament prohibides les operacions de neteja de camió cuba de 
formigó i l'abocament de ciment o altres materials i/o líquids barrejats amb 
aigua o no, de manera directe o indirecte, a la xarxa municipal de sanejament. 
És obligat utilitzar contenidors de residus per a dipositar la runa d’obres 
particulars menors, d’enderroc o de nova construcció, i en obres de 
canalitzacions i altres que es facin directament sobre la via pública.  
 
En la llicència municipal s’establirà el tipus i mida dels contenidors, així com el 
lloc instal·lació. 
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Preferentment la instal·lació es farà a les calçades si hi ha zona d’aparcaments 
de vehicles. En tot cas, s’instal·laran de forma que no obstaculitzin la circulació 
de persones ni vehicles, ni obstaculitzin l’accés als immobles. És obligatori 
tapar els contenidors en acabar l’horari de treball. 
 
Els contenidors i els materials de les obres, seran retirats de la via pública quan 
estiguin en més d’un 75% plens, o en cloure el termini esmentat a la llicència i, 
en tot cas, en un termini màxim de vint-i-quatre hores després de finalitzada 
l’obra. Un cop finalitzat aquest termini, l’Ajuntament pot considerar els residus 
com a abandonats, sense perjudici d’exigir  responsabilitats al contractista  pel 
que fa a la seva retirada. 
 
Les operacions instal·lació i retirada dels contenidors han de realitzar-se de 
forma que no causin molèsties als ciutadans. 
 
El promotor de les obres, juntament amb el titular de la llicència i el 
transportista, són responsables solidaris de la retirada i neteja  dels contenidors 
i sacs de runes, de mantenir la neteja al seu voltant i d’evacuar els residus que 
hi ha dins o al seu entorn, sense perjudici de  la responsabilitat dels particulars 
que dipositen residus furtivament. 
 
El titular de la llicència d’obres és el responsable dels danys causats al 
paviment de la via pública i ha de comunicar-ho immediatament als serveis 
municipals corresponents. 
 
Article 14.  Gestió de runes 
Pel que fa a la gestió de les runes, s’haurà d’atendre a l’especificat al Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció i a l’Ordenança municipal de la Gestió Controlada de Terres, 
Enderrocs, Runes i Residus de la construcció. 
 
Capítol V - Residus industrials  
Article 15.  Consideracions generals 
Pel que fa als residus industrials, els ajuntaments, d'acord amb el que disposa 
la legislació, han d'assegurar que la recollida, el transport i el tractament dels 
residus industrials que es generen o s'originen en el terme municipal de 
cadascun d'ells s'efectua en les condicions adequades. 
 
Per tant, els productors, posseïdors i tercers autoritzats que produeixin, 
manipulin, emmagatzemin o transportin  residus industrials, queden obligats a 
facilitar a l’ajuntament les actuacions d’inspecció, vigilància i control que aquest 
estimi convenient, i a donar tota la informació que els hi sigui requerida sobre 
els esmentats residus. 
 
En cap cas, els recipients que continguin residus industrials podran romandre a 
la via pública. Les operacions de càrrega, transport i trasvàs estan sotmeses a 
la legislació específica. 
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No es permetrà la instal·lació temporal o permanent de cap mena de 
contenidors per residus en la  via pública en les zones industrials. 
 
Article 16.  Residus industrials assimilables a municipals 
Només són objecte dels serveis municipals de recollida els residus industrials 
assimilables a municipals produïts en instal·lacions industrials ubicades en 
zones on es presta el servei de recollida, és a dir, en sòl urbà no industrial. 
Aquestes activitats estaran subjectes a la corresponent taxa d’escombraries. 
 
No hi ha servei de recollida municipal de residus als polígons industrials així 
definits en el planejament. 
 
Capítol VI - Inspeccions, infraccions i sancions 
 

Article 17.  Mesures d’intervenció i control 
Correspon a l’Ajuntament exercir el control del compliment d’aquesta 
ordenança, exigir l’adopció de les mesures correctores que calguin, assenyalar 
limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar 
les sancions corresponents en cas d’incompliment de la present ordenança. 
 
Article 18.   Infraccions  
D’acord amb la Llei 6/93, reguladora dels residus, constitueixen infraccions en 
matèria de residus les previstes a la legislació específica  sobre residus, 
dividides en infraccions molt greus, greus o lleus. 
 
En particular, queden tipificades en aquesta ordenança les següents 
infraccions: 
 Infraccions molt greus: 

a. L’abandonament per part d’activitats industrials de residus i deixalles de 
qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de residus no legalitzats  

b. L’obstrucció de l’activitat de control o inspectora de l’Administració. 
c. L'abandonament en via pública o lloc accessible a les persones en 

general de qualsevol residu catalogat com a perillós. 
 Infraccions greus: 
 L’abandonament per part de comerços de residus, deixalles o altres 

objectes fora dels llocs autoritzats; 
En matèria de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció són 
responsables de les següents infraccions tant els titulars com els 
responsables dels contenidors o sacs, excepte en el cas (d). 
a. La ocupació indeguda de la via pública o altres terrenys i béns de domini 

públic municipal amb residus. 
b. L’embrutiment de la via pública i altres espais públics; 
c. La utilització de contenidors o sacs per part de persones diferents als 

titulars o responsables; 
d. Col·locar contenidors o sacs sense llicència municipal 



                                                                                                                             
 
                
 

  
Secretaria 

 Serveis Jurídics i Administratius de Secretaria 

  
 Exp. gral.:  X2002000294 

 Exp. tipus: SGAO2002000002 

 

 

 
 

e. No utilitzar o tapar els contenidors en les condicions esmentades en 
aquesta ordenança 

f. No retirar els contenidors i els sacs quan ho exigeix aquesta ordenança. 
En matèria de prevenció, minimització i reciclatge dels residus generats per 
la publicitat directa a les bústies (són responsables de la infracció tant 
l’anunciant com l’empresa distribuïdora), són faltes greus: 
a. Exercir l’activitat sense comunicació prèvia a l’Ajuntament;  
b. Distribuir publicitat  fora de les bústies o  dels llocs disposat pels 

propietaris o titulars; 
c. Repartir material publicitari sense la identificació  de l’empresa 

distribuïdora i/o anunciant; 
d. Plastificar els prospectes i altre material publicitari, o introduir-lo en 

bosses de plàstic o sobres plastificats 
e. Distribuir publicitat  a les bústies dels propietaris o veïns que hagin   fet 

ús de no rebre’n  mitjançant  l’adhesiu previst en aquesta ordenança 
f. Distribuir publicitat per via postal a les persones que hagin fet ús del seu 

dret de no rebre’n.  
g. No plegar o no dipositar adequadament el material publicitari a les 

bústies o als llocs disposats pels propietaris. 
 Infraccions lleus: 

a. L’abandonament fet per particulars de residus o altres objectes fora dels 
llocs autoritzats; 

b. Lliurar residus diferents als assenyalats a cada classe de servei; 
c. Lliurar a la recollida domiciliària residus prohibits; 
d. No utilitzar els contenidors de la manera que es determina en aquesta 

ordenança; 
e. Moure els contenidors dels llocs estipulats pels serveis municipals; 
f. Endur-se objectes  o residus ja dipositats en els contenidors 

corresponents; 
g. (* article 18, infraccions lleus, punt g, derogat per l’Ordenança municipal 

de Mobilitat, aprovada pel Ple Municipal de 6/10/2022, que va entrar en 
vigor el 8/11/2022); 

h. Deixar les deposicions fecals  dels gossos, gats i altres animals a les 
vies públiques, i, en general,  a qualsevol lloc destinat al trànsit de 
vianants. 

i. Permetre a gossos i gats dipositar les seves deposicions en els parcs i 
jardins d’ús per als infants. 

j. En general embrutar la via pública i altres espais públics. 
 

Article 19.  Sancions: 
Les sancions es calculen en funció de la incidència sobre el medi ambient i la 
salut pública de la infracció. També es té en compte si han estat comeses per 
negligència,  o si són infraccions recurrents. Així, la suma de tres faltes lleus en 
un període de tres mesos, incorre en una falta greu. La suma de dos faltes 
greus en un període de tres mesos incorre en una falta molt greu. 
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Sanció per falta molt greu: 300,00 € 49.916 pta. 
Sanció per falta greu: 150,00 € 24.958 pta. 
Sanció per falta lleu: 50,00 € 8.319 pta. 

 
[Calculat a partir del tipus 1 euro = 166,386, amb arrodoniment segons 
normativa europea] 
 
La imposició de sancions no exonera l’autor de la infracció de reparar els danys 
causats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovació inicial pel Ple: 8 de maig de 2003  
Aprovació definitiva amb la publicació íntegra del text al BOP núm. 208, de data 
30 d’agost de 2003, i ressenya al DOGC núm. 17628, de data 9 de setembre 
de 2003. 
 
* infraccions lleus, article 18, punt g, derogat per l’Ordenança municipal de 
Mobilitat, aprovada pel Ple Municipal de 6/10/2022, publicada al BOPB de 
14/10/2022 i al ressenya al DOGC de 21/10/2022, que va entrar en vigor el 
8/11/2022. 


