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ORDENANÇA DE NETEJA PÚBLICA, DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS, DE LA
GESTIÓ DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
GESTIÓ I ÚS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE VILA-SECA.
TITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- La present ordenança té per objecte la regulació, dins de I’àmbit de les
competències de l’Ajuntament de Vila-seca i dins el seu terme municipal, de les següents
situacions i activitats:
1. La neteja de la via pública pel que fa a I’ús comú general de la ciutadania i la neteja
dels solars de propietat municipal, així com la inspecció i I’execució subsidiària de la
neteja dels solars de propietat pública o privada.
2. L’establiment de normes de compliment obligatori en els casos en què, després de la
concessió prèvia de la llicència municipal, es realitzin actes públics al carrer o en béns
de domini públic municipal, tant per part d'entitats publiques com privades.
3. La recollida de les deixalles i residus sòlids produïts com a conseqüència del consum
domèstic, així com la de tots els materials residuals que, per llur naturalesa puguin
assimilar-se a aquests i en general de tota mena de residus produïts dintre I’àmbit urbà,
la recollida dels quals correspon per llei als Ajuntaments, a excepció dels de tipus
industrial.
4. L'acumulació, càrrega, transport i abocament de terres, runes i altres similars o
assimilables, produïts com a conseqüència d'obres, construccions i enderrocs, en tot allò
no recollit en els apartats 1 i 3 anteriors.
5. La recollida i transport dels materials residuals i dels productes destinats pels seus
productors o posseïdors a l'abandonament que, no estant inclosos específicament en els
apartats precedents són, d'acord amb la legislació vigent, de competència municipal.
Article 2.- La present Ordenança de la Neteja s'articularà, de conformitat amb l'article 1r
en els següents títols:
1. Disposicions Generals.
2. De la neteja de la via pública.
3. De la neteja de la vila en quant a I'ús comú general, especial i privatiu, els actes
públics i les manifestacions públiques al carrer.
4. De la recollida de residus municipals.
5. Normativa per a la recollida d’escombraries del Polígon Tecnològic i de Serveis l’Alba,
del Polígon Estació, i del Polígon Creu de la Beguda.
6. De la recollida i transport dels residus industrials i especials.
7. De la recollida, transport i abocament de terres i runes.
8. De la gestió dels enderrocs i altres residus de la construcció.
9. Reglament regulador de la gestió i ús de la deixalleria municipal de Vila-seca.
10. De les infraccions i sancions.
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Article 3.1. Tots els habitants de Vila-seca estan obligats, en quan a la neteja de la vila, a
presentar una conducta que tendeixi a evitar i prevenir el seu embrutiment.
2. Així mateix, tots els ciutadans estan obligats a reprovar davant l’autoritat municipal les
infraccions que en matèria de neteja pública presenciïn o aquelles de les quals en tinguin
un coneixement cert.
3. L’Ajuntament s’obliga a atendre les reclamacions i denúncies citades, exercint les
accions que en cada cas corresponguin.
Article 4.1. Tots els ciutadans estan obligats al compliment de la present Ordenança i de les
disposicions complementàries que en matèria de neteja en general, de manteniment i de
I'ornat públic o de l’estètica de la vila dicti en qualsevol moment l’Alcaldia en l’exercici de
les seves facultats.
2. L’Autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la present
Ordenança obligant al causant d'un deteriorament a la reparació de l’afecció causada,
sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, d’acord amb el què
s’estableix a l’annex de sancions per infraccions de la present Ordenança.
3. La quantia de les sancions objecte de l’annex de sancions per infraccions a
I'Ordenança de la Neteja, s’entendrà automàticament adaptada en la mateixa proporció
en què es modifiquin els límits de la potestat sancionadora de l’Ajuntament.
Article 5.1. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que, segons
I'Ordenança, correspongui efectuar als ciutadans, imputant-los-hi el cost dels serveis
prestats d'acord amb les Ordenances fiscals corresponents, sense perjudici de les
sancions administratives que corresponguin en cada cas.
2. Els serveis municipals podran, sempre que calgui, procedir a la neteja de la via pública
afectada o dels seus elements estructurals; al manteniment, reparació i neteja dels
elements i parts exteriors dels immobles i a la càrrega, retirada, transport i eliminació dels
materials residuals abandonats.
3. L’Ajuntament realitzarà la prestació de serveis en els supòsits previstos en la present
Ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que consideri
convenients per als interessos de la vila.
Article 6 .1. L’Ajuntament podrà afavorir les accions que en matèria de neteja pública,
desenvolupin els particulars per iniciativa pròpia i que s’orientin a millorar la qualitat de
vida a Vila-seca.
2. L’Alcaldia, escoltats els interessats, dictarà les instruccions oportunes.

-2-

Ordenança de neteja pública, de la recollida de residus, de la gestió dels enderrocs i
altres residus de la construcció i gestió i ús de la deixalleria municipal de Vila-seca.

TITOL Il. - DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
CAPITOL I.- De la neteja de la via pública com a conseqüència de I’ús comú general dels
ciutadans.
Article 7-. Als efectes de la neteja es consideren com espais públics: les avingudes,
passeigs, voreres o voravies travesseres, camins, parcs i jardins, ponts, túnels viaris,
platges i altres béns d’ús públic municipal destinats directament a I'ús comú general dels
ciutadans.
Article 8.1. Queda prohibit llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes en estat
sòlid, líquid o gasós. Les deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i
similars s'hauran de dipositar en les papereres instal·lades a I’efecte o en els contenidors
ubicats a la via pública.
2. Els materials residuals voluminosos o bé els menuts en gran quantitat, hauran de ser
objecte de lliurament ordenat als serveis de recollida de deixalles. Si la seva quantitat,
format o naturalesa impossibilitessin la prestació d'aquest servei, hauran de ser evacuats
d'acord amb el que s'estableix en aquesta Ordenança sobre recollida de residus
especials i/o voluminosos.
3. Es prohibeix llençar cigars, puntes de cigarret, i altres matèries enceses en les
papereres. En tot cas, s’hauran de dipositar un cop apagades.
4. Es prohibeix igualment llençar a terra qualsevol classe de deixalles des dels vehicles,
tant si estan aturats o en marxa.
5. No es permet espolsar roba, estores i objectes similars sobre la via pública, ni tampoc
des de les finestres, balcons o terrasses.
6. No es permet regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis si, com a
conseqüència d'aquesta operació, es produeixen vessaments o escorrims sobre la via
pública o sobre els seus elements. Es podrà efectuar el reg entre les 10 hores de la nit i
les 7 hores del matí següent, amb les precaucions necessàries per a no produir molèsties
als veïns ni als vianants.
7. No és permès de llençar des dels balcons, terrats o finestres cap tipus de deixalles;
caldrà treure-les junt amb la resta de deixalles domestiques.
8. Es prohibeix satisfer les necessitats fisiològiques a la via públic. Els infractors seran
sancionats.
9. Queda prohibit abandonar a la via pública els carretons de compra de supermercats.
10. L’autoritat municipal podrà exigir les accions de neteja corresponents sense perjudici
de la sanció corresponent.
Article 9.1. Correspon a l’Ajuntament la neteja de voreres, calçades, voravies, passeigs, parets,
pintades als passos subterranis i elevats, escocells, papereres, etc. de la via pública.
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2. Correspon als particulars la neteja dels passatges particulars, els patis interiors d’illa,
els solars particulars i les galeries comercials i similars.
3. L'Ajuntament exercirà el control i inspecció de I'estat de neteja dels elements citats en
el número anterior i podrà obligar coactivament els responsables a netejar-los d’acord
amb les instruccions que dictin els serveis municipals.
4. En cas de copropietat dels elements dels apartats 1 i 2, la responsabilitat de netejar
correspondrà solidàriament a tots els titulars.
Article 10.1. Els productes d’escombrada i de neteja de la via pública efectuada pels particulars en
cap cas podran ser abandonats al carrer, sinó que hauran de ser recollits i dipositats en
bosses als corresponents contenidors.
2. Els productes d’escombrada i de neteja de la via pública efectuada pels concessionaris
municipals en cap cas podran ser abandonats al carrer, així com tampoc podran ser
dipositats a l’interior dels contenidors de la via pública sense cap tipus de bossa.
CAPITOL II.- De l’embrutiment de la via pública produït com a conseqüència d’obres i
activitats diverses.
Article 11.1. Qualsevol activitat que pugui produir l’embrutiment de la via pública, exigirà prèvia
concessió de llicència municipal.
2. Totes les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la via pública, qualsevol que
sigui el lloc en què es desenvolupin i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que
en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus titulars I'obligació d'adoptar les
mesures adients per evitar I’embrutiment, així com la de netejar la part de la via pública
que hagués resultat afectada, i a retirar els materials residuals resultants.
3. L’autoritat municipal podrà exigir en tot moment, les accions de neteja corresponents,
a què fa referència el número anterior.
Article 12.1. Per a prevenir l’embrutiment de la via pública, les persones que hi realitzin obres
hauran de procedir a la protecció d'aquesta mitjançant la col·locació d’elements adients al
voltant dels enderrocs, terres i altres materials sobrants de les obres, de tal forma que
s’impedeixi I’escapament i vessament d'aquests materials fora de l’estricta zona afectada
per aquests treballs, així com la de netejar la part de la via pública afectada i retirar els
materials residuals resultants.
2. Quan es tracti d'obres d'edificació a la via pública, hauran d'instal·lar-s’hi barreres i
elements de protecció així com tubs per la càrrega i descàrrega de materials i productes
d'enderrocaments, els quals hauran de tenir les condicions necessàries per a impedir que
s’embruti la via pública i danys a les persones i coses.
3. Les superfícies immediates als treballs de cales, canalitzacions i connexions
realitzades a la via pública hauran de mantenir-se sempre netes i exemptes de tota mena
de materials residuals.
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4. Els vehicles afectes als treballs de construcció donaran compliment a les
prescripcions establertes al títol VII sobre recollida, transport i abocament de terres i
runes.
Article 13-. Quan es tracti d'edificis en construcció, correspondrà al contractista de l’obra
l’obligació de la neteja de la via pública.
Article 141. Es prohibeix l’abandonament o amuntegament de qualsevol material directament a la
via pública o el vessament en qualsevol dels seus elements: escocells, voravies,
embornals, etc. Els residus s’hauran de dipositar mitjançant elements de contenció
homologats per l’Ajuntament, d’acord amb les disposicions aplicables en matèria
d'instal·lació de contenidors a la via pública.
2. Transcorregut el termini de 24 hores des que pels serveis municipals es detectin els
materials abandonats a la via púbica, assoliran el caràcter de residuals i adquiriran el
caràcter de propietat municipal, sense que l'afectat pugui reclamar a l'Ajuntament per les
pèrdues ocasionades per I'eliminació d'aquests materials i sense perjudici del pagament
del cost que suposi la realització pels serveis municipals dels esmentats treballs, ni de les
sancions que corresponguin.
3. Els materials de subministrament i els residus es dipositaran a l’interior de l'obra o de
la zona delimitada de via pública degudament autoritzada. Si calgués dipositar-los en la
via pública es faran en un recipient adequat, però mai en contacte directe amb el terra, i
sempre amb prèvia autorització municipal.
4. La utilització de contenidors o sacs per a obres serà sempre preceptiva quan els
materials d'extracció o arreplec excedeixin del volum d’1 metre cúbic, llevat d’obres
d’urbanització en la via pública o de realització de cales i canalitzacions.
5. Els contenidors o sacs per a obres hauran de retirar-se de la via pública en els
següents supòsits:
a)
b)
c)
d)

Quan hagi expirat el termini de la concessió de la llicència d'obres.
En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat municipal.
Per a buidar-los un cop omplerts.
En tot cas, dins les 24 hores següents a l’acabament dels treballs.

Article 15.1. Finalitzades les operacions de càrrega descàrrega, sortida i entrada a obres,
magatzems, etc. de qualsevol vehicle susceptible de produir embrutiments a la via
pública, el personal responsable de les dites operacions i subsidiàriament, els titulars dels
establiments i obres on s’hagin efectuat, i en últim terme el propietari o el conductor del
vehicle, procediran a la neteja de la via pública i dels elements d’aquesta que s’haguessin
embrutat. Procediran igualment a retirar els materials vessats.
2. Les persones abans esmentades i pel mateix ordre, seran responsables de les
infraccions a les disposicions d'aquesta ordenança i dels danys que poguessin
produir-se.
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Article 16.1. Queda prohibit el transport de formigó amb vehicle formigoner sense portar tancada
la boca de descàrrega amb un dispositiu que impedeixi el vessament de formigó a la via
pública.
2. Es prohibeix netejar les formigoneres a la via pública.
3. Si es produeixen els fets esmentats en els números anteriors, en seran responsables
els propietaris del vehicle i el conductor, estant ambdós obligats a la retirada del formigó
vessat, a la neteja de tota la part de la via pública afectada i a la reparació dels danys
causats sense perjudici de les sancions que corresponguin.
Article 17.- Es prohibeix la tria i selecció dels materials residuals dipositats a l’interior dels
contenidors instal·lats a la via pública, en espera de la seva recollida per part dels serveis
corresponents.
Article 18.- La neteja exterior d'aparadors, botigues, parades de venda ambulant,
establiments comercials, etc. efectuada pels particulars es farà de des de les 7 hores a
les 11 hores del matí i de les 7 hores a les 10 hores de la tarda tenint cura de no
embrutar la via pública. El titular de l’activitat en serà responsable.
Article 19.- Els titulars de les parades de venda ambulants hauran de deixar les parades
en perfecte estat de netedat, tant el seu emplaçament com la zona adjacent, en el
moment en què finalitzi la seva activitat. Els residus hauran de ser dipositats en bosses
tal com estableix la present ordenança i els corresponents serveis municipals.
Article 20.1. Queden obligats a netejar els espais ocupats habitualment per vehicles de tracció
mecànica els responsables dels establiments o indústries que els utilitzin pel seu
servei, en especial, pel que fa als vessaments d’oli, greixos i productes semblants.
2. Aquesta obligació afectarà també els espais reservats per a I’estacionament de
camions, camionetes, autocars de lloguer i similars, essent responsables de la neteja
dels espais ocupats els seus responsables o titulars.
Article 21.-Tots els vehicles i maquinària que intervinguin en qualsevol obra o servei a la
via pública, tant si és d’iniciativa privada com pública, no podran provocar taques d’olis o
fluids hidràulics. Aquests vehicles hauran de ser retirats immediatament o establir
mecanismes de protecció pels paviments, així com procedir immediatament a la neteja
de la via pública que hagués estat afectada.
Article 22.- Es prohibeix realitzar a la via pública les accions que s’especifiquen a
continuació :
a) Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de materials residuals, tant a la calçada
com a les voreres, escocells, solars sense edificar, xarxa de clavegueram i
pluvials.
b) Buidar qualsevol mena d'aigua bruta sobre les calçades, voreres, voravies, clots,
escocells, jardins o solars sense edificar.
c) L’abocament d’animals morts.
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d) L’abocament de qualsevol mena de producte industrial líquid, sòlid o solidificable,
que per llur naturalesa sigui susceptible de produir danys en els paviments o
afectar la integritat o seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals
de sanejament d’acord amb la present ordenança.
e) La neteja d'animals a la via pública.
f) Rentar i reparar vehicles i màquines a la pública, així com canviar olis i altres
líquids.
g) La realització de qualsevol acte que causi embrutiment o sigui contrari a la neteja i
decòrum de la via pública.
Article 23.- S'autoritza l’abocament d’aigua bruta procedent de la neteja domèstica sobre
els embornals de la xarxa del clavegueram.
Article 24.1. Es prohibeix l’abandonament de mobles, andròmines i estris particulars a la via
pública, excepte els dies establerts amb els serveis municipals per a la seva recollida.
2. Serà potestat dels serveis municipals la retirada sense previ avís de tot objecte o
material abandonat quan dificulti el pas, la lliure circulació o pugui ésser causa d'afecció a
la neteja o decòrum de la via pública.
3. Els materials assenyalats en els apartats 1 i 2 precedents seran traslladats per a llur
dipòsit o eliminació als llocs o equipaments previstos per l’autoritat municipal per a
aquesta finalitat.
4. Les despeses produïdes pel trasllat, dipòsit o custodia d'aquests materials seran a
càrrec dels seus propietaris o productors.

CAPITOL III.- La neteja i el manteniment dels elements de les parts exteriors dels
immobles.
Article 25.1. Els propietaris dels immobles o, subsidiàriament els seus titulars, estan obligats a
mantenir-los en les condicions adients de seguretat, neteja i ornat públic.
2. No es permès de tenir en finestres, balcons i terrats encarats directament a la via
pública, roba estesa bruta o rentada i qualsevol altra mena d’objecte que sigui contrari al
decòrum de la via pública o al manteniment de l’estètica urbana, excepte en aquells
casos en els quals no existeixi espai adequat per a aquests menesters a l’interior de la
pròpia finca.
Article 26.1. Els propietaris de finques i edificis estan obligats a conservar l’ornament públic
d’aquests elements és a dir, a netejar i mantenir les façanes, entrades, i en general,
totes les parts de I'immoble visibles des de la via com els complements dels immobles,
com ara antenes i xemeneies.
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2. Els serveis administratius municipals d’urbanisme seran els encarregats de vetllar pel
compliment de l’establert al present capítol atès el caràcter urbanístic de les normes que
es regulen.
3. L'Ajuntament podrà establir un règim d'ajuts econòmics destinats a la millora de les
façanes dels edificis.
4. Queda prohibida la realització de pintades o altres expressions gràfiques efectuades
amb pintures, esprais o qualsevol altre producte sobre les façanes, parets, monuments,
mobiliari urbà o superfície que deteriori I’estat de netedat i la imatge estètica de la vila.
En el supòsit que es comprovi l’autoria d’una d'aquestes expressions gràfiques, I’autor
haurà d’assumir-ne els costos de restauració, sense perjudici de la corresponent sanció.
Resten al marge les pintades murals de caràcter artístic realitzades sobre les tanques
dels solars, per a les quals, serà necessària l’autorització municipal i del propietari i, les
situacions que contemplen les corresponents ordenances de publicitat o altres de
caràcter més general.
Article 27.1. Els propietaris de solars i terrenys els hauran de tancar amb tancaments permanents
situats a l’alienació oficial, i mantenir-los lliures de residus i en les condicions adequades
d’higiene, salubritat, seguretat i estètica pública.
2. La prescripció anterior inclou I’exigència pel que fa a la desratització, desinfecció,
desinsectació i el desherbatge del solar.
Article 28.- És potestat de l’Ajuntament la inspecció i la realització subsidiària de treballs
de neteja a què es refereix l'article anterior, tant si els solars són de propietat pública o
privada. Els costos aniran a càrrec del propietari, sense perjudici de la corresponent
sanció.
CAPITOL IV.- Quant a la neteja i la tinença d’animals a la via pública.
Article 29.- La celebració de festes tradicionals i restants actes públics on tingui lloc la
desfilada de cavalleries, exigirà la sol·licitud de llicència prèvia, l’atorgament de la qual
comportarà haver satisfet el pagament de la taxa o un dipòsit previ a la llicència
corresponent a la prestació del servei de neteja a conseqüència de les dites celebracions.

-8-

Ordenança de neteja pública, de la recollida de residus, de la gestió dels enderrocs i
altres residus de la construcció i gestió i ús de la deixalleria municipal de Vila-seca.

TITOL III.- DE LA NETEJA DE LA VILA EN QUANT A L’ÚS COMÚ GENERAL,
ESPECIAL I PRIVATIU, ELS ACTES PÚBLICS I LES MANIFESTACIONS PÚBLIQUES
AL CARRER.
CAPITOL I- Condicions generals i àmbit d’aplicació.
Article 30.- El present capítol prescriu les normes per a mantenir la neteja de la ciutat, en
quant a :
a) L’ús comú general, especial i privatiu dels béns de domini públic municipal.
b) La prevenció de I'embrutiment de la vila com a conseqüència d’activitats
publiques al carrer.
Article 31.1. L’embrutiment del carrer com a conseqüència del seu ús comú general, especial i
privatiu serà responsabilitat dels seus titulars.
2. Els titulars d'establiments fixos o no, tal com bars, cafès, quioscs, llocs de venda i
similars, estan obligats a mantenir en condicions adients de netedat tant les seves
pròpies instal·lacions com I’espai urbà sotmès a l’àmbit de la seva influència.
3. L’Ajuntament podrà exigir als titulars expressats, la col·locació d'elements homologats
per a la contenció de les deixalles produïdes pel consum en els seus establiments, el
manteniment i neteja dels quals, els hi correspondrà.
4. L’Ajuntament, a proposta dels serveis municipals corresponents, establirà les normes
a complir pels contenidors per a deixalles, papereres, i altres elements similars a
instal·lar pels particulars a la via pública.
Article 32.1. Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables de I’embrutiment
produït a la vila com a conseqüència de la celebració de l’acte.
2. Els organitzadors estan obligats a informar l’Ajuntament del lloc, recorregut i horari de
l’acte públic a celebrar. L’Ajuntament els podrà exigir la prestació d’una fiança en
efectiu o d’un aval bancari per I'import dels serveis subsidiaris de neteja i vigilància
que correspongui efectuar com a conseqüència de la celebració de l’acte.
3. La celebració d’actes públics al carrer esta subjecte a la llicència prèvia de l’Alcaldia.

CAPITOL II- De les pintades
Article 33.1. Es prohibeixen tota mena de pintades a la via pública, tant si són fetes sobre els seus
elements estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà, com sobre els murs i parets
exteriors de la ciutat. S’exceptuen els llocs habilitats a tal efecte per l’Autoritat
municipal.
2. Els infractors seran sancionats independentment de la grandària de la mateixa.
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TITOL IV.- DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS.
CAPITOL I.- Condicions generals i àmbit d’aplicació.
Article 34.1. En aquesta Ordenança es consideren residus municipals:
a) Els residus ordinaris, voluminosos i especials procedents dels domicilis particulars
(residus municipals domèstics).
b) Els residus ordinaris, voluminosos i especials en petites quantitats procedents del
comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis
(residus municipals comercials).
b) Els residus d’altres orígens que per la seva naturalesa, composició i volum poden
assimilar-se als residus esmentats anteriorment i que no tenen consideració de residus
especials.
2. Amb la intenció d'afavorir el reciclatge i valorització dels residus municipals,
l’Ajuntament de Vila-seca, a través de contenidors instal·lats a la via pública, realitza la
recollida selectiva de paper i cartró, vidre, llaunes, envasos de plàstic, matèria orgànica,
roba, medicaments i piles. L’Ajuntament es reserva el dret de dur a terme en un futur la
recollida selectiva d’olis, residus fitosanitaris i qualsevol altre substància susceptible de
valorització.
3. S’entén per recollida selectiva el lliurament per separat d’un o més materials residuals
de les escombraries per part de la població. La recollida va a càrrec dels serveis
municipals directament o bé mitjançant tercers -privats o públics- que prèviament han
estat autoritzats per l’Ajuntament o per altres administracions competents.
4. Els contenidors de recollida selectiva ubicats a la via pública s’identifiquen per la forma
(iglús o contenidors rectangulars) i pel color: blau (paper), verd (vidre), verd i blanc
(piles), cos de color beige i tapa de color marró (matèria orgànica), beige (roba) i groc
(llaunes i envasos). Els contenidors s’han distribuït atenent a les necessitats de la
població i sempre complint els estàndards de una unitat per a cada 40 habitatges, en el
cas de la fracció rebuig i orgànica, i un per a cada 500 persones en el cas del cartró,
vidre i envasos.
5. Pel que fa als contenidors de piles, medicaments i olis es troben a l’interior dels
corresponents establiments i comerços.
6. L’Administració local promourà la participació activa de la població i recollida selectiva
mitjançant campanyes de conscienciació ambiental.
7. S’estableix un servei concertat de recollida domiciliaria d’estris vells, electrodomèstics
en desús i altres que, pel seu volum, produirien molèsties i/o desperfectes en els
contenidors del carrer.
8. El ciutadà haurà de portar els estris vells, residus especials i els voluminosos definits
en l’article 125.2 de la present Ordenança, a la deixalleria, ubicada al carrer Vilafortuny
s/n, del Polígon Tecnològic i de Serveis l’Alba, de Vila-seca.
9. Només es contemplarà el servei de recollida domiciliaria en casos extraordinaris.
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Article 35.1. S’estableix amb caràcter general i obligatori el servei de recollida domiciliària
d’escombraries, d’acord amb el que preveu la present Ordenança.
2. El servei de recollida de restes domiciliàries serà prestat per l’Ajuntament amb
caràcter general a totes les zones urbanes del terme municipal. Aquest servei serà de
recepció obligada per l’usuari.
3. L’Ajuntament establirà anyalment la taxa corresponent a la prestació dels diferents
serveis de recollida de residus municipals. Els usuaris procediran al pagament de la
taxa corresponent al servei prestat, d’acord amb el que això s’estableixi a l’Ordenança
Fiscal corresponent.
Article 36.- Són usuaris a efectes de prestació d’aquest servei, tots els veïns i habitants
del terme municipal de Vila-seca i els titulars de les activitats econòmiques del municipi,
que I’utilitzaran d’acord amb les disposicions corresponents.
Article 37.- Als efectes de la present Ordenança tindran la categoria de residus
municipals, els materials residuals següents:
1. Residus d’alimentació i de consum domèstic produïts per la ciutadania en llurs
vivendes.
2. Les cendres de la calefacció domèstica individual.
3. Les deixalles domestiques procedents de l’escombrada de voreres.
4. Els residus produïts com a conseqüència de petites obres domiciliàries, amb un
màxim de 20 litres diaris.
5. Els envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts als locals comercials.
6. Els residus produïts als bars, restaurants o similars, així com supermercats,
autoserveis i establiments similars.
7. Els residus de consum produïts en residències, hotels, càmpings, hospitals,
clíniques, col·legis i altres establiments públics o oberts al públic.
8. Els mobles, utensilis domèstics, trastos vells, roba, calçat i qualsevol altre
producte anàleg.
9. Animals domèstics morts.
10. Deposicions d’animals domèstics, lliurades higiènicament.
11. La brossa de I’esporgada d'arbres i del manteniment de plantes sempre que hom
la lliuri trossejada.
12. Els materials residuals produïts per activitats de serveis, comercials i industrials,
sempre que puguin assimilar-se per tipologia, característiques i volum a les
deixalles domiciliàries.
13. Els vehicles abandonats.
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Article 38.- Queden exclosos dels serveis municipals de recollida de residus municipals,
els següents materials:
1. Els residus sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació,
transformació, d’utilització, de consum o de neteja el productor o posseïdor dels quals
té voluntat de desprendre-se’n i que, d’acord amb la Llei 15/2003, de 13 de juny, no
poden ser considerats residus municipals.
2. Les cendres produïdes en les instal·lacions de calefacció central dels edificis .
3. Detritus hospitals, clíniques i centres assistencials.
4. Qualsevol material residual que en virtut del seu contingut o forma de presentació,
pugui catalogar-se com a perillós .
5. Les terres de desmunt, les runes, les escombraries o deixalles d’obres i les restes de
material de construcció.
6. Els residus derivats d’activitats agrícoles o ramaderes.
7. Qualsevol altre material que, per les seves condicions de presentació, volum, pes,
quantitat de lliurament diària facin que no puguin ser objecte de recollida pels serveis
municipals.
Article 39.1. Seran sancionats els qui lliurin als serveis de recollida residus diferents als autoritzats
en cada cas.
2. També seran sancionats els usuaris que dipositin les escombraries fora dels llocs
assenyalats o de manera diferent a l’ordenada per l’Ajuntament.
3. Resta prohibit que els menors vagin a llençar les escombraries sense anar
acompanyats d’un adult.

Article 40.- Els serveis municipals de neteja interpretaran els casos de dubte que es
puguin presentar en l’aplicació d'aquestes ordenances i determinaran l’acceptabilitat o no
dels residus i quin tipus de servei de recollida els correspon.

CAPITOL II.- Del servei de recollida de residus municipals domiciliaris.
Article 41.1. El servei que ofereix l’Ajuntament de Vila-seca per la correcta gestió dels residus del
tipus domiciliari és el següent:
a) Les zones de vorera on es distingeixen:
Els contenidors per la recollida selectiva de la matèria orgànica (restes de
menjar i de jardineria de mida petita).
Els contenidors de rebuig (materials residuals no susceptibles de
reciclatge ni de valorització).
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b) Els punts ecològics, on es distingeixen:
Els contenidors per a la recollida selectiva de paper i cartró, vidre, envasos
de plàstic, llaunes i brics.
c) El servei de deixalleria per a residus voluminosos i especials.
d) La recollida concertada d’andròmines i de mobles vells.
e) La recollida selectiva d’altres materials com són les piles, tèxtil i medicaments.
2. L’Ajuntament podrà introduir en qualsevol moment les modificacions que, per motius
d’interès de la Vila, tingui per convenients.
Article 42.- La prestació del servei de recollida de deixalles domiciliàries comprendrà les
següents operacions:
a)
b)
c)
d)

Trasllat de les restes des dels punts de lliurament als vehicles.
Buidat dels residus en els esmentats vehicles.
Tornada, si és necessari, dels elements de contenció als llocs originals de recollida.
Retirada dels residus caiguts a la via pública, com a conseqüència de les anteriors
operacions.
e) Transports i descàrrega dels residus als corresponents gestors autoritzats.
f) Neteja de contenidors i del seu entorn.
g) Despeses d’eliminació i/o tractament.
Article 43.- Són obligacions dels usuaris:
a) Dur a terme la selecció en origen de les deixalles atenent a la seva naturalesa i
lliurar-les al corresponent contenidor o a la deixalleria.
b) Dipositar les escombraries en bosses tancades i en cap cas, en caixes, bosses no
homologades i paquets sense tancar a fi i efecte d’evitar qualsevol vessament a la via
pública.
c) Dipositar les escombraries en els corresponents contenidors, respectant l’horari
establert per l’Ajuntament.
d) Dipositar les bosses d’escombraries a l’interior dels contenidors.
e) Seguir les indicacions que figuren en els contenidors destinats a la recollida selectiva
per tal d’optimitzar el servei i la capacitat dels contenidors.
f) Tancar la tapa un cop utilitzat el contenidor.
g) Aprofitar la capacitat dels contenidors, motiu pel qual no es dipositaran escombraries
al terra.
h) Respectar l’espai reservat als contenidors i evitar moure’ls i malmetre’ls.
Article 44.1. Els contenidors tan sols podran ésser manipulats pel personal del servei de recollida.
2. Queda prohibit el triatge, la selecció i la retirada de materials dels contenidors sense
prèvia autorització de l’Ajuntament.
3. Els tipus d’elements de contenció, el nombre d’unitats a utilitzar en un bloc
d’habitatges, locals comercials, etc. i el seu emplaçament serà fixat pels serveis
municipals.

-13-

Ordenança de neteja pública, de la recollida de residus, de la gestió dels enderrocs i
altres residus de la construcció i gestió i ús de la deixalleria municipal de Vila-seca.

Article 45.1. Els usuaris estan obligats a deixar les escombraries en condicions que evitin qualsevol
vessament de residus mentre duri l’operació. En cas de produir-se, l’usuari causant serà
responsable de l’embrutiment ocasionat a la via publica. Les escombraries s’hauran de
deixar als corresponents elements de contenció, degudament homologats.
2. Es prohibeix el lliurament d’escombraries que continguin residus de forma líquida o
susceptibles de liquar-se.
Article 46.1. A les zones de la vila on l’Ajuntament hagi establert la recollida de residus mitjançant
contenidors fixos al carrer, els ciutadans tindran cura de no destorbar-ne les operacions
de càrrega , descàrrega i trasllat. Seran sancionats els qui amb la seva conducta ho
facin.
2. En cas de recollida a través dels esmentats contenidors, els usuaris estan obligats a
dipositar-hi els residus a l’interior, segons les normes establertes, i es prohibeix
l’abandonament dels residus a l’entorn dels contenidors.
Article 47.1. Els usuaris del servei de recollida de deixalles domiciliàries estan obligats a mantenir
llurs elements de contenció en perfectes condicions de netedat i d’ús.
2. Els elements contenidors d’escombraries seran tractats i manipulats tant pels usuaris
com pel personal de recollida, amb cura de no fer-los malbé.

CAPITOL III- Dels residus municipals comercials.
Article 48.- La recollida comercial comprèn la recollida dels residus generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els
serveis. Són equiparables a aquesta categoria , als efectes de la gestió, els residus
originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.
Article 49.- Gestió dels residus comercials:
1. La persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per
si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.
2. La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un
gestor autoritzat perquè se’n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o
disposició del rebuig, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’Ajuntament
estableixi per aquests tipus de residus.
Article 50.1. El servei que ofereix l’Ajuntament de Vila-seca per a la recollida dels residus
municipals de tipus comercial és el següent:
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a) La recollida porta a porta de:
Matèria orgànica
Paper i cartró
Envasos de vidre
L’Ajuntament promourà el servei de recollida comercial porta a porta dels anteriors
residus sens perjudici que, atenent a les necessitats de la vila, pugui establir-se la
recollida d’altres.
b) Els contenidors d’envasos de plàstic, llaunes i brics de la via pública, en cas de no
ser objecte aquests residus de la recollida porta a porta.
c) La deixalleria, pels residus valoritzables i especials que per la seva quantitat i/o
tipologia no són objecte de la recollida comercial.
d) Contenidors específics per a piles, medicaments, roba, etc.
e) Per a la resta de residus, els contenidors de rebuig, que hauran d’estar a l’interior
de l’activitat comercial.
2. Ja sigui per la tipologia, volum i/o quantitat de lliurament dels residus, l’Ajuntament
podrà exigir al titular de l’activitat, que lliuri els residus generats directament a
transportistes i gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, amb les
despeses corresponents al seu càrrec. En aquests casos, caldrà presentar a l’Ajuntament
la documentació que acrediti l’esmentada gestió.
3. L’Ajuntament podrà introduir modificacions, quan conforme a l’interès general, ho
estimi més oportú.
4. En tot cas, la persona titular de l’activitat generadora de residus comercials ha de:
a) Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els
posseeixi.
b) Tenir els contenidors o elements de contenerització a l’interior de l’activitat.
c) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
d) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
e) Tenir a disposició de l’Ajuntament el document que acrediti que ha gestionat
correctament els residus i els justificants de lliurament efectuats.
Article 51.- Els usuaris de la recollida comercial porta a porta estan obligats a la
utilització de les modalitats i sistemes que determini l’Ajuntament per cada tipus d’usuari,
en funció de la classe de residus que generen.
Article 52.- Els usuaris dels servei de recollida porta a porta en cap cas poden utilitzar els
medis ni els sistemes propis de la recollida domiciliària per aquests tipus de residus.
Article 53.-Per tal de facilitar la recollida porta a porta, l’usuari queda obligat a seguir les
prescripcions següents:
1. En el cas del paper i cartró:
a) El material a recollir haurà d’estar correctament plegat i lligat de tal manera que
ocupi el menor espai possible i faciliti la recollida.
b) El material es deixarà a la porta de l’establiment, en el punt acordat amb el tècnic
responsable.
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c) Els dies que no es realitzi el servei, els comerços han d’emmagatzemar el
material fins el pròxim dia de recollida.
d) Treure el material susceptible de recollida selectiva en l’horari establert per
l’Ajuntament.
e) El material es deixarà evitant ser un destorb per la via pública i ocupant el mínim
espai possible.
f) El material seleccionat, en el cas del paper/cartró, haurà de ser exclusivament:
paper de diari, revistes, fulls i catàlegs, paper blanc (foli, fulls de llibretes, paper
d’ordinador, etc.), cartró ondulat (caixes grans d’expedició i transport ), cartró no
ondulat (caixes de galetes, de cereals, etc).
g) Queda prohibit lliurar al servei de recollida residus diferents als descrits en
l’apartat anterior com són: paper de fax, de calc, fotografies, paper autoadhesiu,
paper brut (mocadors, tovallons de paper,etc), paper carbó, etc.
h) Els establiments comercials als que se’ls hi apliqui aquest tipus de gestió, estan
obligats a seleccionar el material i lliurar-lo en les condicions especificades.
2. En el cas de la matèria orgànica:
a) Els residus a recollir hauran d’estar continguts en l’interior dels contenidors
específics que per aquesta tipologia de residus fixi l’Ajuntament de Vila-seca.
b) Els contenidors es deixaran a la porta de l’establiment, en el punt acordat amb el
tècnic responsable.
c) Els dies que no es realitzi el servei, els comerços han d’emmagatzemar el
material fins al pròxim dia de recollida.
d) Treure el material susceptible de recollida selectiva en l’horari establert per
l’Ajuntament.
e) El material es deixarà evitant ser un destorb per la via pública i ocupant el mínim
espai possible.
f) Són considerats residus orgànics els definits en l’article 62 de la present
Ordenança.
g) Els establiments comercials als que se’ls hi apliqui aquest tipus de gestió, estan
obligats a seleccionar el material i lliurar-lo en les condicions especificades.
h) Complir amb tot allò establert en els articles 59 i 60 de la present Ordenança.
3. En el cas dels envasos de vidre:
a) Els residus a recollir hauran d’estar continguts en l’interior dels contenidors
específics que per aquesta tipologia de residus fixi l’Ajuntament de Vila-seca.
b) Els contenidors es deixaran a la porta de l’establiment, en el punt acordat amb el
tècnic responsable.
c) Els dies que no es realitzi el servei, els comerços han d’emmagatzemar el
material fins al pròxim dia de recollida.
d) Treure el material susceptible de recollida selectiva en l’horari establert per
l’Ajuntament.
e) El material es deixarà evitant ser un destorb per la via pública i ocupant el mínim
espai possible.
f) Són considerats envasos de vidre: les ampolles i els pots de vidre sense taps.
g) Queda prohibit lliurar al servei de recollida porta a porta de vidre comercial els
residus especificats en l’article 66.2 de la present Ordenança.
h) Els establiments comercials als que se’ls hi apliqui aquest tipus de gestió, estan
obligats a seleccionar el material i lliurar-lo en les condicions especificades.
4. Ningú pot manipular, aprofitar-se ni fer ús del material objecte de la recollida sense
autorització municipal prèvia.
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5. En cas que no es compleixin les condicions anteriorment especificades, el servei de
recollida no estarà obligat a recollir el material o en el cas pertinent, establir la sanció
corresponent.
6. El servei porta a porta sols s’oferirà als establiments generadors de residus que estimi
oportú l’Ajuntament.
7. Aquests apartats poden ser modificats i ampliats segons les necessitats per part de
l’Ajuntament, per tal de millorar i optimitzar el servei de recollida.
Article 54.- No obstant l’anterior, quan l’espai disponible de cada immoble ho permeti,
l’Ajuntament podrà establir, mitjançant resolució de l’Alcaldia adoptada prèvia audiència
dels afectats, l’obligatorietat dels hotels, aparthotels i altres equipaments d’allotjament,
així com locals de restauració i comunitats de veïns, d’instal·lar dins de les seves
propietats, sempre que aquesta circumstància no afecti al normal desenvolupament del
servei, els contenidors suficients per una adequada prestació de l’esmentat servei.
Article 55.1. Els hotels, aparthotels i altres establiments residencials amb un número d’habitacions
superior a les 100, i també els càmpings amb capacitat d’allotjament superior a les 300
places, resten obligats a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, a instal·lar al seu càrrec
i utilitzar màquines degudament homologades per a la compactació selectiva dels residus
que generin amb el fi d’aconseguir, d’una part, la reducció del volum dels residus i,
d’altre, el seu aprofitament i reutilització.
2. Aquesta obligació podrà fer-se extensiva a altres locals o establiments, especialment
de restauració, quan a causa del volum de residus generats ho requereixin els serveis
municipals.
CAPITOL IV- De la recollida selectiva en origen de la matèria orgànica d’origen domiciliari
i comercial.
Article 56.- S’entén per recollida selectiva en origen de la matèria orgànica el lliurament
per separat de la fracció orgànica dels residus municipals, és a dir, de les restes
orgàniques de menjar, de la cuina i de jardineria(de mida petita), per tal de fer possible el
seu aprofitament.
Article 57.- Són obligacions dels usuaris:
1. Separar la fracció orgànica de la resta de les deixalles, i dipositar-les en els
contenidors que a tal efecte estan instal·lats a la via pública (per a residus domiciliaris)
o a l’interior dels establiments comercials (per a residus comercials), i que
s’identifiquen de forma cromàtica (cos de color beige i tapa de color marró) i
mitjançant pictogrames i textos específics.
2. Seguir les instruccions que al respecte de la recollida selectiva dels residus
municipals, facilitin les diverses Administracions, i que figuren de forma visible en els
contenidors, a fi que la qualitat de la matèria orgànica sigui òptima.
3. Tancar la tapa del contenidor, un cop utilitzat.
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4. Aprofitar la capacitat dels contenidors, motiu pel qual no es dipositaran escombraries
al terra.
5. Dipositar la fracció orgànica dels residus municipals en l’interior del contenidor de
matèria orgànica, mitjançant la utilització de bosses preferentment compostables i
tancades.
6. Respectar l’horari establert per l’Ajuntament. L’Ajuntament es reserva el dret de
modificar-lo per motius d’interès general.
Article 58.- L’Ajuntament per la seva part exercirà el control i inspecció pel que fa a la
qualitat de la separació i farà les amonestacions i sancions a les persones responsables.
Article 59.- Resta prohibit:
1. Dipositar els residus vegetals voluminosos a l’interior d’aquests contenidors.
Alternativament, aquest tipus de residu haurà de ser portat per part dels generadors, a
la deixalleria municipal.
2. Dipositar residus en estat líquid a l’interior d’aquests contenidors.
3. Dipositar en l’interior del contenidor específic per a la recollida selectiva de la matèria
orgànica qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta Ordenança
4. Embrutar els contenidors realitzant pintades o enganxant pòsters o adhesius.
5. Llençar materials encesos dins el contenidor.
6. Moure o traslladar contenidors fora de la seva ubicació original.
7. Que els menors vagin a llençar les escombraries sense anar acompanyats d’un adult.
Article 60.- Les Comunitats de Veïns, resten obligades a portar les restes de poda i de
jardineria a la deixalleria en tant que en són grans productors i queda totalment prohibit
que les dipositin als contenidors de la via pública.
Article 61.- Correspondrà a l’empresa adjudicatària del servei, la neteja dels contenidors i
del seu entorn.
Article 62.1. En aquesta Ordenança es considera matèria orgànica i per tant, cal dipositar en els
contenidors específics per aquesta fracció els següents materials:
a) Restes de fruita i verdura.
b) Restes de carn i peix.
c) Paper de cuina i tovallons bruts.
d) Pa sec.
e) Pasta i cereals.
f) Marro de cafè i restes d’infusions.
g) Taps de suro.
h) Restes de jardineria de mida petita.
i) Cabells.
j) Closques d’ous i restes de fruita seca.
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2.- No es considera matèria orgànica i per tant cal dipositar en els contenidors de rebuig
identificats de color verd fosc els següents materials:
a)
b)
c)
d)
e)

Els productes alimentaris líquids.
Els excrements d’animals.
Els bolquers i les compreses.
Les burilles.
Les restes d’escombrada.

Article 63.1. Els establiments comercials alimentaris, hotels, bars i restaurants que generin, de
forma regular i amb un volum de més de 120 litres i/o d’un pes de més de 12kg,
residus orgànics, així com tots aquells establiments que disposin d’una superfície de
més de 100 m2, han de disposar d’un espai tancat, amb comunicació directa i
immediata amb la via publica destinat exclusivament al dipòsit d’aquests residus. Si
aquest espai té comunicació amb la sala de vendes o de servei al públic, l’accés haurà
de realitzar-se de manera indirecta, a través d’un vestíbul de separació amb doble
porta.
2. En la gestió d’aquests residus comercials cal observar les següents normes:
a) Les deixalles s’han de dipositar en contenidors estancs, en dispositius o recipients
higiènics i inalterables, de fàcil neteja i desinfecció, i amb tapa de tancament ajustada
que es mantindrà tancada per tal d’evitar males olors.
b) Els contenidors han de romandre en una zona refrigerada, a fi que la temperatura no
alteri la matèria orgànica emmagatzemada.
c) El titular de l’establiment ha de vetllar per a que l’espai on s’ubiquen els contenidors de
residus orgànics no esdevingui un focus de contaminació ambiental.
d) Cal garantir una neteja i desinfecció periòdiques de la zona on hi ha els contenidors,
establint mesures d’autocontrol per part de l’establiment responsable.
e) Cal ordenar el sistema de dipòsit de tal forma que les deixalles no romanguin de forma
permanent al terra i siguin un focus d’insectes i de rosegadors.
f) Cal respectar l’horari regular per a l’evacuació de les deixalles.

CAPITOL V - Dels serveis de recollida selectiva de residus.
Article 64.- Als efectes de la present Ordenança, es considera selectiva la recollida o el
lliurament per separat d’un o més materials residuals de les escombraries, duts a terme
pels serveis municipals directament o per tercers, privats o públics, que prèviament hagin
estat autoritzats per l’Ajuntament.
Article 65.- L’Ajuntament ofereix el servei de recollida selectiva dels següents residus
municipals: paper/cartró, envasos de plàstic, llaunes i brics, envasos de vidre, matèria
orgànica, tèxtil, piles, medicaments, així com tots aquells residus admesos en el servei de
deixalleria i que són definits en l’article 125 de la present Ordenança.
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Article 66.1. Respecte la recollida selectiva del vidre, cal separar i dipositar en els corresponents
contenidors de color verd ubicats a la via pública, els materials següents:
a) Les ampolles sense taps.
b) Els pots sense taps.
c) Tots aquells envasos que duguin el punt verd i que no siguin ni de
paper/cartró ni de plàstic.
2. Queda prohibit dipositar a l’interior d’aquests contenidors els residus que s’assenyalen
a continuació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les bombetes.
Els fluorescents.
Els miralls.
Els vidres plans de seguretat.
Els vidres plastificats.
Les restes de ceràmica

Aquests materials hauran de ser lliurats a la deixalleria municipal.
Article 67.1. En referència a la recollida selectiva dels envasos lleugers, cal separar i dipositar als
iglús o contenidors de color groc, ubicats a la via pública, els següents materials:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Les llaunes (begudes, conserves, galetes, etc.).
Les ampolles de plàstic (sabó, lleixiu, detergents, etc.).
Les ampolles de plàstic de begudes.
Els envasos de tipus brick.
Els envasos i bosses de plàstic.
Els envasos de iogurt.
Les safates de porexpan.
El film.
El paper d’alumini.
Les garrafes d’aigua.
Aerosols (buits)
Pots de pintura (buits)
Tots aquells envasos que duguin el punt verd i que no siguin ni de
paper/cartró ni de vidre.

2.-Queda prohibit dipositar als contenidors abans esmentats els següents materials:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aerosols (plens).
Pots de pintura (plens).
Pots de vernissos (plens).
Electrodomèstics i aparells de plàstic.
Cintes de vídeo, cassettes, DVD, CD, etc.
Joguines de plàstic.

Aquests materials cal que siguin lliurats al servei de deixalleria.
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Article 68.1- Respecte la recollida selectiva de paper/cartró, cal separar i dipositar en els
contenidors de color blau els següents materials :
a)
b)
c)
d)
e)

El paper de diari.
Les revistes.
Les llibretes.
Les capses de cartró plegades.
Tots aquells envasos que duguin el punt verd i que no siguin ni de plàstic ni de
vidre.

2- Queda prohibit dipositar en els esmentats contenidors els següents materials:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Els bolquers de cel·lulosa.
Els papers o cartrons bruts.
Els papers de calcar.
Els papers plastificats.
Els papers engomats.
Les grapes, clips i elements metàl·lics.

Aquests residus cal dipositar-los en els contenidors de rebuig identificats pel color verd
fosc.
Article 69.- Pel que fa a les piles usades, les piles botó i les piles grans, cal
dipositar-les en els contenidors que estan ubicats als comerços i a la deixalleria
municipal.
Article 70.- En referència a les andròmines i mobles vells, s’estableix un servei de
recollida a la porta principal del domicili, trucant al telèfon 977 39 30 74 o bé, es poden
portar directament a la deixalleria.
Article 71.1. Respecte els medicaments fora d’ús s’han de dur als contenidors de medicaments que
a tal efecte es troben ubicats a les farmàcies i Centres Sanitaris, aquests contenidors
admeten els següents tipus de residus:
a) Els envasos de medicaments buits.
b) Els envasos amb restes de medicaments.
c) Els medicaments caducats amb els seus envasos.
2. Al contrari, no s’admeten aquests tipus de residus i per això s’hauran de dur a la
deixalleria:
a)
b)
c)
d)

Els termòmetres.
Les pròtesis.
Les agulles.
Els objectes tallants.
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Article 72.1. La deixalleria restarà oberta amb la freqüència que determini l’Ajuntament i s’admeten
els següents materials:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Les làmpades fluorescents.
Els pneumàtics.
Les bateries.
Les pintures i els vernissos.
Els dissolvents.
Els àcids i les bases.
Les piles.
Els electrodomèstics amb CFC’s.
Els olis vegetals.
Els olis minerals.
Els aerosols.
Els fitosanitaris.
El paper i cartró.
Restes de vidre.
Les ampolles de cava senceres.
Els plàstics.
La ferralla i metalls.
Les fustes.
Els tèxtils.
La ferralla electrònica.
El consumible informàtic.
La runa i restes de la construcció d’obres menors.
Les restes de poda.
Els materials voluminosos.

2. Pel contrari, els següents materials no s’admeten:
a)
b)
c)
d)

Els materials barrejats.
La matèria orgànica.
Els residus industrials en grans quantitats.
Els residus radioactius.

Article 73.- D’acord amb la vigent legislació, els vehicles abandonats tenen la categoria
de residus municipals, i és competència de l’Ajuntament la recollida i eliminació dels que
es trobin en el corresponent terme municipal.
Atès aquest caràcter, l’Ajuntament podrà adquirir la propietat dels vehicles objecte de
l’abandonament en els casos següents:
a) Quan el vehicle, per la seva aparença faci presumir, a judici dels serveis
municipals, una situació d’abandonament i es compleixin els terminis establerts a
l’article 2n de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985 i del
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.
b) Quan el propietari del vehicle fora d’ús el declari residual, la qual cosa
comportarà la renúncia de la seva propietat a favor de l’Ajuntament.
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CAPITOL VI - De l’aprofitament i de la recollida selectiva dels materials residuals
continguts en les deixalles.
Article 74.1. Un cop dipositades les escombraries i les deixalles al carrer en els elements de
contenció autoritzats, adquiriran el caràcter de propietat municipal.
2. Ningú es pot dedicar a la recollida o aprofitament de les deixalles sense autorització
prèvia de l’Ajuntament. Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de material
residual dipositat a la via pública en espera d’ésser recollit pels serveis municipals,
exceptuant els que disposin de llicència municipal a l’efecte.

CAPITOL VII - Règim i horari de prestació dels servei.
Article 75.1. L’Ajuntament establirà la recollida de deixalles domiciliàries en totes les seves
modalitats, amb la freqüència que cregui convenient.
2. L’Ajuntament podrà introduir en tot moment les modificacions al programa de recollida
que, per motiu d’interès públic, tingui per convenients.
Article 76.- L’horari de lliurament de les escombraries en qualsevol dels contenidors de la
via pública, és de les 20 hores a les 22 hores.
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TITOL V.- RECOLLIDA D´ESCOMBRARIES AL POLÍGON TECNOLÒGIC I DE
SERVEIS L’ALBA, AL POLÍGON ESTACIÓ I AL POLÍGON CREU DE LA BEGUDA .
CAPITOL I.- Condicions generals i àmbit d’aplicació.
Article 77.- L’objecte d’aquesta normativa és regular i normalitzar la recollida
d’escombraries de les activitats que es duen a terme dins l’àmbit del polígon tecnològic i
de serveis l’Alba.
Article 78.- Són beneficiaris d’aquest servei públic totes aquelles persones físiques o
jurídiques que ocupin o utilitzin les naus industrials i de serveis situades dins l’àmbit del
Polígon Tecnològic i de Serveis l’Alba, del Polígon Estació i del Polígon Creu de la
Beguda.

CAPITOL II.- De la recollida de residus per part dels serveis municipals.
Article 79- Els residus admissibles per a la recollida general d’escombraries són els
següents:
1. Deixalles alimentàries o els detritus.
2. Deixalles fruït de la neteja normal de locals i/o oficines.
Article 80.1. Cada beneficiari haurà de disposar d’un contenidor d’escombraries homologat
DIN-30700 de 1.100 litres de capacitat, al igual que la resta dels contenidors del
municipi de Vila-seca.
2. La titularitat de cada contenidor serà del beneficiari, sent aquest qui es farà càrrec de
la seva compra.
3. Cada contenidor anirà identificat amb un número que coincidirà amb el número de
l’adreça postal.
4. Les característiques del contenidor són les següents:
Capacitat: 1.100 litres.
Fabricació: Polietilé de baixa pressió i alta densitat.
Color: verd pantone 349.
Norma: DIN 30.700.
Article 81.1. Els contenidors sempre s’ubicaran a l’interior de cada parcel·la. Mai en cap cas
ocuparan espai públic excepte el dia de la recollida on cada usuari traslladarà el
contenidor des de l’interior fins el carrer, situant-lo davant de cada parcel·la. Un cop el
contenidor estigui buit es traslladarà novament a l’interior.
2. La freqüència de recollida de les deixalles serà d’un cop a la setmana. El dia de
recollida serà dijous al matí.
3. L’Ajuntament es reserva el dret d’alterar l’horari establert quan ho consideri
convenient atenent a un motiu justificat.
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4. El camió d’escombraries tan sols recollirà la brossa dipositada a l’interior del
contenidor.
Article 82.- Són obligacions dels beneficiaris titulars dels contenidors :
1.
2.
3.
4.

Vetllar per tal que el contenidor rebi un bon ús.
Manteniment de la senyalització identificativa.
Garantir que la deposició de residus sigui la correcta.
Ubicar el contenidor al carrer, situant-lo davant de cada parcel·la, el dia de la
recollida.
5. Col·locar la brossa a l’interior del contenidor. Mai en cap cas es deixarà fora
d’aquest.
6. Adquirir el seu propi contenidor atenent a les característiques tècniques donades
per l’Ajuntament.
7. Pagar la taxa d’escombraries tal com estableix l’article 35.3 de la present
Ordenança.
Article 83.1. La taxa d’escombraries comprendrà els següents serveis:
a) Recollida de la brossa: 1cop/setmana.
b) Transport de les escombraries.
c) Cost d’incineració.
d) Neteja exterior del contenidor amb freqüència: 4 cops l’any.
d) Neteja interior del contenidor amb freqüència: 16 cops l’any.
e) Manteniment i conservació ordinària del contenidor.

CAPITOL III.- De la recollida de residus per part de tercers degudament autoritzats
Article 84.1. Els residus que, en cap cas seran objecte de recollida per part dels serveis municipals
i que per tant, són objecte de l’autogestió per part dels propis titulars, són els
següents:
a)
b)
c)
d)

Runes d’obres.
Residus industrials o restes de processos de producció.
Residus especials.
Paper/cartró, vidre i envasos amb quantitats importants
d’embalatges de matèries primeres i/o productes acabats.

procedents

2. Els residus no admissibles seran gestionats pel propi interessat, mitjançant
transportistes i gestors de residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. En
cap cas s’abocaran en els contenidors d’escombraries ni a la deixalleria municipal. En el
cas d’incompliment s’aplicaran les sancions que corresponguin segons la Llei de residus
6/1993.
3. La correcta gestió dels residus no admissibles es descriu al títol VI i VII de la present
Ordenança.
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TITOL VI.- DE LA RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS INDUSTRIALS I
ESPECIALS.
Article 85.1. Aquest títol té per objecte regular la correcta gestió dels residus industrials i/o
industrials especials, tan si són realitzades pels serveis municipals o per empreses
autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.
Article 86.1. S’entén per residu industrial els materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un
procés de fabricació, transformació, d’utilització, de consum o de neteja el productor o
posseïdor té voluntat de desprendre-se’n i que, d’acord amb la Llei 15/2003, de 13 de
juny, no poden ser considerats residus municipals.
2. Tindran la categoria de residus industrials i per tant, s’han de gestionar per la
normativa sectorial que els hi sigui d’aplicació, els que s’assenyalen en l’article 47 de la
present Ordenança. A més, seran considerats residus industrials els que a causa de les
condicions de presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diària, contingut d’humitat i
d’altres facin que, a judici dels serveis municipals, no puguin ésser objecte de la recollida
de deixalles municipals, i en tot cas aquells que determini el propi Ajuntament.
Article 87.1. Tindran la categoria de residus perillosos tots els materials residuals industrials i/o
especials, que continguin elements contaminants a judici dels serveis municipals, en
quantitat i concentració tal que puguin comportar risc per a l’home, la fauna o la flora.
2. També assoliran aquesta categoria els que presentin característiques tòxiques,
verinoses, inflamables, explosives, corrosives, cancerígenes o qualsevol altra que
comporti perill per a l’home o el medi.
3. No són objecte d’aquesta Ordenança els residus radioactius.
Article 88.- Es defineix com a residu industrial especial: qualsevol residu industrial o
comercial que, per les seves característiques tòxiques o perilloses o per causa del seu
grau de concentració, requereix un tractament específic i un control periòdic dels seus
efectes nocius potencials
Article 89.- De les obligacions del productor de residus industrials i/o especials:
1. Els productors o els posseïdors de residus industrials i residus industrials especials
han d'adoptar les mesures necessàries per reduir-ne al màxim la generació i per
assegurar la seva correcta eliminació o aprofitament.
2. El desenvolupament de les activitats productores de residus especials està subjecte
en tot moment a les prescripcions de la normativa que es dicti sobre medi ambient i
s'hi ha d'adaptar en les condicions i els terminis que aquesta estableixi.
3. L'efectivitat de les autoritzacions per al desenvolupament d'activitats productores de
residus especials queda subordinada al compliment de tots els requisits i les
condicions que les dites autoritzacions estableixin. L'esmentat compliment ha de ser
acreditat davant l'Administració competent.
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Article 90.- Gestió dels residus i responsabilitat:
1. Els productors o els posseïdors de residus industrials i de residus industrials
especials els poden gestionar directament o bé poden cedir els seus drets a terceres
persones, a fi que aquestes s'encarreguin de recollir-los i transporta-los o de fer les
operacions d'eliminació o aprofitament.
2. Si el productor o el posseïdor de residus industrials i residus industrials especials
els lliura a tercers que no disposen de l'autorització necessària, respondrà
solidàriament amb ells de qualsevol perjudici que es produeixin per causa dels
residus, i també de les sancions que sigui procedent imposar d'acord amb el que
estableix la present Ordenança.
Article 91.- Els costos de les diverses operacions per a l'eliminació dels residus industrials
(recollida, transport i tractament final), són per compte de les persones o entitats que en
siguin productores o posseïdores
Article 92.- Informació:
1. Els productors, posseïdors i tercers autoritzats que produeixin, manipulin o transportin
residus industrials i especials estan obligats a facilitar a l’Ajuntament tota la informació
que se’ls demani sobre l’origen, naturalesa, composició, característiques, quantitat, forma
d’evacuació, sistema de pretactament i de tractament definitiu i destinació final dels seus
residus.
2. Les persones a les quals obliga el número 1 anterior estan igualment obligades en
qualsevol moment a facilitar a l’Ajuntament les actuacions d’inspecció, vigilància i control
que aquest tingui per convenient de realitzar.

Article 93.- Del lliurament i transport dels residus industrials:
1. S’entendrà per recollida i transport el conjunt de les operacions següents:
a)
b)
c)
d)

El lliurament de residus a la via pública.
La càrrega de residus sobre el vehicle de transport.
El transport dels residus pròpiament dit, fins als punts de destinació autoritzats.
En el seu cas, les operacions de transvasament de residus.

2. En la via pública el lliurament i transport de residus industrials i especials es farà
sempre mitjançant elements de contenció o de transport perfectament tancats de manera
que no es produeixin vessaments, ni dispersions dels materials o de pols, a l’exterior. De
produir-se’n, els responsables tenen la obligació de netejar l’espai que s’hagués vist
afectat, sense perjudici de la imposició de la corresponent sanció, ni de les
responsabilitats civils o penals que se’n derivessin.
3. La càrrega de residus industrials o especials és farà a l’interior de l’establiment
lliurador. Només en els casos de manifesta impossibilitat podrà efectuar-se a la via
pública.
4. Si es tracta de residus perillosos, la càrrega a la via pública exigirà prèvia llicència
municipal.
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5. No es permet la permanència de residus industrials o especials a la via pública per
temps superior a 1 hora. Els lliuradors estan obligats a la seva custòdia fins al moment
que es produeixi la recollida.
6. Un cop buidats els elements contenidors dels residus industrials i especials, s’hauran
de retirar immediatament de la via pública.

Article 94.- El servei de recollida i transport de residus industrials i especials, podrà
prestar-se per l’Ajuntament amb caràcter continu i ocasional. Per a la prestació ocasional
del servei, l’usuari ho demanarà als serveis municipals, els quals dictaran en el seu cas
les instruccions per portar-ho a terme.
Article 95.1. Assoliran el caràcter de propietat municipal els residus industrials i especials que
hagin estat lliurats i recollits pels serveis municipals corresponents.
2. Als efectes de responsabilitat civil o penal, els residus industrials i especials recollits i
transportats per tercers no tindran en cap cas el caràcter de propietat municipal.
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TITOL VII.- DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT I ABOCAMENT DE TERRES I RUNES.
CAPITOL I.- Condicions generals i àmbits d’aplicació.
Article 96.- Aquest títol té per objecte regular les presents operacions:
1. El lliurament, càrrega, transport, acumulació i abocament dels materials residuals
sòlids qualificats de terres i runes.
2. La instal·lació a la via pública d’elements de contenció homologats (contenidors, sacs,
etc) per a obres destinats a la recollida i transport de terres i runes.
Article 97.- Als efectes de la present Ordenança tindran la consideració de terres i runes
els següents materials:
1. Les terres, pedres i materials similars, provinents d’excavacions.
2. Els residus resultants de treballs de construcció, demolició, enderroc i en general, tots
els sobrants d’obres majors i menors.
3. Qualsevol material residual assimilable als anteriors.
Article 98.- La intervenció municipal en matèria de terres i runes tindrà per objecte evitar
que, com a conseqüència de les activitats expressades, es produeixi:
1.
2.
3.
4.
5.

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 vila.
L’embrutiment de la via pública i de les altres superfícies de la vila i el seu terme
municipal.
6. L’abandonament en la via pública i en qualsevol indret del terme municipal de runes i
elements de contenció en els què es recullen.

CAPITOL II.- De la utilització de contenidors i sacs per a obres.
Article 99.- Definicions:
1. Es designa amb el nom de contenidors per a obres els recipients normalitzats,
especialment dissenyats per a ésser carregats sobre vehicles de transport especial i
destinats a la recollida dels materials residuals especificats en l’article 97.
2. Es designa amb el nom de sac per a obres al recipient de teixits de materials tèxtils o
plàstics, de forma cúbica o de prisma rectangular, amb dispositius de suspensió que
permetin la seva càrrega i descàrrega des de vehicles amb caixa de càrrega amb
elements d’elevació.
Article 100.1. La utilització de contenidors i sacs per a obres serà sempre preceptiva quan els
materials d’extracció o arreplec excedeixin del volum d’1 metre cúbic, llevat d’obres
d’urbanització a la via pública o de realització de rases i canalitzacions.

-29-

Ordenança de neteja pública, de la recollida de residus, de la gestió dels enderrocs i
altres residus de la construcció i gestió i ús de la deixalleria municipal de Vila-seca.

2. La col·locació de contenidors i sacs per a obres està subjecte a llicència municipal.
3. Els contenidors per a obres situats a l’interior acotat de les zones d’obres, no
precisaran llicència; malgrat això, pel que fa als restants requisits hauran d’ajustar-se
a les disposicions de la present Ordenança.

Article 101.1. Els contenidors i sacs per a obres solament podran ser utilitzats pel titular de la
llicència corresponent.
2. Ningú que no hagi estat autoritzat pel titular de la llicència pot efectuar cap mena
d’abocament als contenidors i sacs.
Article 102.- Amb la col·locació dels contenidors i sacs s’observaran les prescripcions
següents:
1. Es situaran a l’interior acotat de l’obra a la qual serveixen.
2. En cas d’ocupar la via pública:
a) s’hauran d’instal·lar els denominats sacs per a obres.
b) es situaran davant de l’obra a la qual serveixen o tan a prop com sigui possible,
en el lloc que molesti menys.
Article 103.1. Els contenidors i sacs per a obres estan obligats en tot moment a presentar en el seu
exterior, de manera perfectament visible, el nom o raó social i el telèfon del propietari
o empresa responsable .
2. En cas d’ocupar la via pública els elements de contenció de terres i runes hauran
d’atendre a les següents prescripcions:
a) Els contenidors per a obres hauran d’estar pintats amb colors que destaquin la
seva visibilitat.
b) Quan els contenidors o sacs hagin de romandre al carrer durant tota la nit, hauran
d’incorporar en el seu exterior els senyals reflectants o lluminosos suficients per a
fer-los identificables, a fi d’evitar perills a vehicles i vianants.
c) Situar-los de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment
en els encreuaments.
d) No podran situar-se als passos de vianants, ni als guals, ni a les reserves
d’estacionament o de parada, excepte quan aquestes reserves hagin estat
sol·licitades.
e) En cap cas podran ser col·locats totalment o parcialment sobre les tapes d’accés
als serveis públics, ni sobre les boques d’incendis, els escocells ni en general,
sobre cap element urbanístic, la utilització del qual pugui ser dificultada en
circumstàncies normals o en cas d’emergència.
Article 104.- Els contenidors o sacs per a obres s’hauran de tapar convenientment amb
una lona o plàstic per tal de no produir vessaments de materials residuals a l’exterior, ni
pols en cas de vent. Mai podran superar la capacitat volumètrica de càrrega establerta.
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Article 105.1. Les operacions d’instal·lació i retirada dels contenidors o sacs per a obres es
realitzaran de manera que no causin molèsties als ciutadans.
2. Els contenidors o sacs s’hauran d’utilitzar o manipular de forma que els seu contingut
no caigui a la via pública i no pugui ser aixecat o escampat pel vent.

CAPITOL III- Del lliurament i abocament de terres i runes.
Article 106.1. El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans es podrà fer de la següent
manera:
a) Al servei de recollida d’escombraries mitjançant un element de contenció homologat,
quan el volum diàriament lliurat no excedeixi de 20 litres.
b) Directament als contenidors o sacs que haurà de contractar el generador de residus i
que posteriorment transportarà al dipòsit controlat de runes autoritzat.
c) Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades mitjançant el pagament del preu
corresponent.
2. En tots els casos previstos en els apartats anteriors, el promotor de les obres serà
directament responsable de l’embrutiment ocasionat a la via pública i estarà obligat a
deixat net l’espai urbà afectat.
Article 107.-En tot cas es prohibeix:
1. Dipositar en els contenidors o sacs d’obres, residus que continguin matèries
inflamables, explosives, nocives i perilloses; els susceptibles de putrefacció o de
produir olors desagradables, i tota mena de materials residuals que puguin causar
molèsties als veïns o als usuaris de la via pública.
2. Dipositar mobles, estris i trastos vells en els contenidors per a obres.
3. Abocar runes en terrenys de domini públic municipal no autoritzats expressament per
l’Ajuntament per a aquesta finalitat o en terrenys de propietat privada sense permís del
titular, amb prèvia autorització de l’Ajuntament.

CAPITOL IV- Del transport de terres i runes
Article 108.- El transport de terres i runes per les vies públiques s’haurà de fer d’acord
amb les disposicions fixades per l’autoritat municipal i sempre tenint en compte la vigent
legislació sobre circulació i transport per carretera, així com la totalitat de disposicions
municipals aplicables.
Article 109.1. Els vehicles destinats a aquest transport reuniran les condicions adients per evitar el
vessament del seu contingut.
2. En la càrrega de vehicles s’adoptaran les mesures i precaucions necessàries per
impedir l’embrutiment de la via pública.
3. Els materials transportats s’hauran de cobrir o protegir de manera que no desprenguin
pols ni produeixin vessament dels materials residuals.
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Article 110.1. Els transportistes de terres i runes estan obligats a la neteja del tram de la via pública
què a conseqüència del transport s’embrutés, així com a retirar les terres i runes
abocades en llocs no autoritzats.
2. L’Ajuntament podrà procedir a la neteja de la via embrutada i a la retirada dels
materials abocats, essent imputats els costos corresponents al servei prestat als
responsables, sense perjudici de les sancions que corresponguin. La responsabilitat
serà solidària dels empresaris i promotors d’obres.

CAPITOL V.- De les llicències municipals.
Article 111.- La llicència municipal comportarà l’autorització per:
1. Generació de runa.
2. Transportar les terres i runes per la vila, indicant els recorreguts més adients.
3. Descarregar-les en el lloc, degudament autoritzat per l’Agència de Residus de
Catalunya previst per a l’abocament final d’aquesta tipologia de residus.
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TITOL VIII.- DE LA GESTIÓ DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ.
Article 112.- Aquest capítol té per objecte regular la gestió controlada dels enderrocs,
runes i residus de la construcció generats en les obres i/o excavacions que es destinen al
seu abandonament, establint una regulació a l’atorgament de les llicències municipals
d’obres, de conformitat amb el que determina el Decret 201/94, de 26 de juliol, modificat
pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
Article 113.1. A efectes d’aquest títol s’entén per:
a) Productor del residu: el propietari de l’immoble i/o promotor de l’obra.
b) Posseïdor del residu: el titular de l’empresa que efectua les operacions
d’enderrocament, construcció, reforma i excavació.
c) Gestor del residu: el titular de les instal·lacions on s’efectuen les operacions de
valoració dels residus i el titular de les instal·lacions on s’efectua la disposició del
rebuig.
2. A l’objecte d’aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en :
a) D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament
d’edificis, instal·lacions o obra de fàbrica en general.
b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la
construcció.
c) D’excavació: terres, pedres o altres materials que s’originen en l’activitat
d’excavació del sòl.
3. Així es consideren tres supòsits bàsics d’obra:
a) Obres d’enderrocament: És l’obra subjecta a la llicència municipal on únicament
s’ha d’enderrocar un edifici o construcció preexistent.
b) Obra de nova construcció, rehabilitació o reforma: És l’obra subjecta a la llicència
municipal que genera residus derivats de l’activitat de construcció.
c) Obra menor: És l’obra corresponent a petites reformes d’immobles que no suposen
el total enderrocament i/o les que no precisin de projecte tècnic i estiguin subjectes
a una llicència menor d’obres.
d) Moviments de terres: és l’obra subjecte a llicència municipal que genera residus
derivats d’excavacions, rebaixos, terraplenaments i desmunts.
Article 114.- Són obligacions del productor i posseïdor dels residus:
1. Garantir que les operacions de valorització i disposició del rebuig es duen a terme
segons les determinacions d’aquest Títol.
2. Garantir que en les operacions de gestió “in situ” dels residus es compleixen les
previsions d’aquest títol.
3. Abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus.
Article 115.-Per tal de donar compliment a aquestes obligacions, el productor i posseïdor
dels residus han de :
1. Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge i abonar-li, si
s’escau, els costos de gestió.
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2. El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’Ajuntament, haver signat
amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació
dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor i el
domicili de l’obra.
3. El sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes a
comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.
4. Facilitar a l’Ajuntament tota la informació que se’ls sol·liciti i les inspeccions d’actuació
que aquest ordeni.
5. Finançar, si s’escau, en el moment de sol·licitar la llicència urbanística municipal, els
costos previstos de gestió dels residus.
6. Estaran exemptes de prestació de fiança les empreses de construcció que gestionin
els residus en plantes autoritzades de llur titularitat o de titularitat de les organitzacions
empresarials del sector de la construcció de les quals siguin membres.
Article 116.- Per a l’obtenció de la llicència d’obres serà precís aportar la documentació
següent:
1. En el cas d’obres majors. En els projectes tècnics que s’adjuntin a la sol·licitud de
llicència urbanística de nova planta, rehabilitació o reforma i enderroc, s’haurà de
descriure:
a) La valoració previsible i les característiques dels residus que s’originarà.
b) Les operacions de recollida selectiva projectades.
c) La instal·lació o instal·lacions de reciclatge o de disposició del rebuig on es
gestionaran en el cas que no s’utilitzin o es reciclin en la mateixa obra.
Aquests requisits s’han de verificar i acreditar dins del propi tràmit de la llicència.
2. En el cas d’obres menors: No serà necessari la redacció d’un projecte tècnic.
Únicament serà necessari acreditar el destí final dels residus.
Article 117.1. La fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes quedarà inclosa dintre la
fiança general que s’ha de dipositar en el moment de sol·licitar la llicència d’obres.
2. L’import de la fiança serà retornat quan s’acrediti documentalment, entre d’altres, que
la gestió de les terres i runes s’ha efectuat de forma adequada. En aquest sentit serà
preceptiva la presentació dels justificant de gestió.
3. El no compliment de les determinacions d’aquesta Ordenança serà motiu de l’execució
de la fiança amb independència de les sancions que puguin aplicar-se d’acord amb el
règim sancionador.
4. No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials
procedents d’excavació que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra
o ús autoritzats. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt del pagament
del preu corresponent, i, en conseqüència, de la presentació dels justificants. En
qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i acreditar
la correcta gestió davant l’Agència de Residus de Catalunya quan aquesta així ho
requereixi.
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TITOL IX.- GESTIÓ I ÚS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE VILA-SECA.
Article 118.- Objecte.
1. Aquest títol té per objecte l’establiment de les condicions generals d’ús de la deixalleria
municipal de Vila-seca, per tal d’aconseguir el seu correcte funcionament com a centre
receptor de residus valoritzables, especials i runes.
2. Els objectius fonamentals a assolir per la deixalleria són:
a) Acceptar de manera selectiva els diferents residus municipals, per tal de permetre
la seva valorització o, en cas que aquesta no sigui possible, la seva correcta
gestió.
b) Extreure de la brossa domèstica inorgànica els materials perillosos per
gestionar-los de forma correcta.
c) Col·laborar en la supressió dels abocaments incontrolats de residus municipals
permetent l’aportació de materials de difícil ubicació per als usuaris (runes,
voluminosos, residus especials, etc.).
Article 119.- Tipus de deixalleria.
Segons catalogació de l’Agència de Residus de Catalunya, la deixalleria del municipi de
Vila-seca és de tipus B, amb una superfície de 3.119,45 m2.
Article 120.- Ubicació de la deixalleria.
La deixalleria municipal de Vila-seca es troba ubicada al Carrer Vilafortuny del Polígon
Tecnològic i de Serveis l’Alba, al nucli urbà de Vila-seca.
Article 121.- Modalitat de gestió.
La deixalleria és gestionada per l’empresa concessionària municipal de neteja viària i
recollida i transport de residus i neteja de platges.
Article 122.- Abast del servei.
El servei de deixalleria comprèn la recepció dels residus transportats pels particulars,
l’emmagatzematge, les operacions de gestió i funcionament de les instal·lacions i la
correcta gestió dels residus.
Article 123.- Codi de productor de residus.
La deixalleria de Vila-seca té assignat per la Junta de Residus el codi de centre productor
de residus P-47955.1.
Article 124.- Usuaris de la deixalleria.
1. El servei de deixalleria va destinat als particulars donats d’alta al padró municipal de
Vila-seca, així com institucions públiques i entitats socials del municipi.
2. Tanmateix poden fer-ne ús petits comerços (de fins a 5 treballadors inclòs el patró),
oficines, tallers i petites indústries (de fins a 3 treballadors inclòs el patró) amb llicència
d’activitat econòmica a Vila-seca i que no tinguin contractada amb tercers autoritzats la
recollida específica dels residus que generen.
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3. Per a possibles usuaris d’altres municipis l’ús de la deixalleria estarà condicionat a la
presentació de la corresponent autorització administrativa, havent de respectar el present
reglament.
Article 125.- Residus admissibles.
1. Els residus que poden ser dipositats a la deixalleria municipal de Vila-seca són
bàsicament residus que per les seves característiques queden fora del servei habitual de
recollida de deixalles de la població. No obstant, la deixalleria també disposa de
contenidors de vidre, paper/cartró, envasos i altres materials valoritzables que podrien ser
dipositats en els contenidors de la via pública, però que per la seva condició de
valoritzables també s’admetran a la deixalleria.
2. Els usuaris de la deixalleria poden aportar, prèviament classificats, els següents
materials:
2.1.Residus municipals especials:
a) Fluorescents i làmpades de mercuri: s’haurà d’evitar que es trenquin al
manipular-los
b) Bateries d’automòbil: s’han d’emmagatzemar en un lloc tancat i ventilat, i s’ha
d’evitar que es vessin els líquids que contenen.
c) Residus especials en petites quantitats: dissolvents, pintures, vernissos, coles,
àcids, bases, aerosols, productes fitosanitaris, envasos i embalatges que
hagin contingut substàncies especials, etc. No s’han de barrejar materials
diferents i s’han de dipositar, correctament identificats, en un lloc tancat.
Caldrà evitar possibles vessaments al terra
d) Piles i acumuladors: s’han de separar les piles botó de la resta de piles
e) Electrodomèstics amb CFC: s’ha d’evitar el trencament del circuit de
refrigeració al manipular-los
f) Olis minerals: no s’han de barrejar amb olis de característiques diferents i
s’han d’evitar vessaments al terra
g) Radiografies
h) Medicaments caducats
i) Consumible informàtic
j) Ferralla electrònica
2.2.Residus municipals no especials i inerts:
a) Vidre: d’envasos, ampolles de cava senceres, vidre pla, etc.
b) Paper i cartró
c) Ferralla i metalls
d) Plàstics, envasos i brics
e) Llaunes d’alumini
f) Fusta
g) Roba usada
h) Electrodomèstics sense CFC
i) Voluminosos: mobles, matalassos, etc.
j) Runes de la construcció
k) Restes de poda i jardineria
l) Pneumàtics: s’entén com a tal només la coberta de cautxú
m) Olis vegetals: no s’han de barrejar amb olis de característiques diferents i
s’han d’evitar vessaments al terra
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2.3. La deixalleria no admetrà els següents residus:
a) Escombraries domèstiques sense triar (rebuig)
b) Residus hospitalaris i de laboratoris
c) Residus industrials en grans quantitats
d) Residus comercials en grans quantitats
e) Residus radioactius
f) Matèria orgànica
g) Residus no identificats
3. Per a materials no identificats en aquesta llista, l’Ajuntament de Vila-seca serà
competent per a decidir la seva acceptació. Tanmateix, l’Ajuntament podrà modificar
aquesta relació d’acord amb les directrius de l’Agència de Residus de Catalunya.
Article 126.- Taxes i límit màxim d’admissió de residus.
1. No s’admet l’entrada a la deixalleria de vehicles amb un Pes Màxim Autoritzat
superior a 3.500 kg.
2. Pel que fa a la runa, només s’acceptarà la provinent d’obres menors, amb un màxim
de 600 kg mensuals.
3. L’ús de la deixalleria serà gratuït fins a un determinat límit per a tots els ciutadans que
paguin la corresponent taxa d’escombraries. També s’haurà de respectar un límit màxim
d’admissió per a cada residu per tal de no col·lapsar ni comprometre la capacitat de la
deixalleria. Així per tant, l’ús de la deixalleria estarà limitat tant pel que fa a la seva
utilització com a la seva gratuïtat.
4. Als usuaris de la deixalleria se’ls aplicarà la taxa corresponent quan superin les
quantitats mensuals establertes en la taula següent:
RESIDUS
GRATUÏT
Fluorescents
Gratuït
Piles
Gratuït
Pneumàtics
Fins a 4 unitats
Bateries
Gratuït
Pintures
Fins a 4 unitats
Dissolvents
Fins a 4 unitats
Aerosols
Fins a 10 unitats
Fitosanitaris
Fins a 4 envasos
Àcids i bases
Gratuït
Elect. amb CFC
Gratuït
Elect. sense subst. Perilloses
Gratuït
Olis minerals
Gratuït
Olis vegetals
Gratuït
Paper-Cartró
Gratuït
Envasos vidre
Gratuït
Vidre pla
Gratuït
Envasos lleugers
Gratuït
Tèxtil
Gratuït
Ferralla
Gratuït
Fusta
Fins a 500 kg
Runes d’obres menors
Fins a 600 kg
Voluminosos i mobles
Fins a 300 kg
Jardineria
Fins a 150 kg
Tòners
Gratuït
Cables
Gratuït
Ferralla electrònica
Gratuït

APLICACIÓ TAXA
Gratuït
Gratuït
+ de 4 unitats
Gratuït
+ de 4 unitats
+ de 4 unitats
+ de 10 unitats
+ de 4 envasos
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
+ de 500 kg
+de 600 kg
+ de 300 kg
+ de 150 kg
Gratuït
Gratuït
Gratuït

TAXA

Segons Ordenança
Fiscal
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5. L’usuari/a en el seu cas abonarà la taxa que correspongui segons els criteris fixats
pels serveis municipals.
6. L’Ajuntament podrà introduir aquelles variacions o modificacions en els límits màxims
de gratuïtat així com en la corresponent taxa, que seran degudament posats en
coneixement dels usuaris amb la suficient antelació.
7.L’Ajuntament té la potestat de limitar, en casos particulars, la utilització del servei de
deixalleria tant pel que fa a la quantitat de residus aportats com al nombre de serveis
mensuals.
Article 127.- Horari i dies de servei.
1. L’horari i freqüència d’obertura de la deixalleria serà el següent:
Dilluns de 16h a 19h
De dimarts a divendres de 9h a 13h i de 16h a 19h
Dissabtes de 9h a 13h i de 16h a 18h
Diumenge, tancat tot el dia
2. Per raons de servei, personal o qualsevol altra que es consideri oportuna, l’Ajuntament
podrà introduir aquelles variacions o modificacions en l’horari i dies d’obertura, que seran
degudament posats en coneixement dels usuaris amb la suficient antelació.
Article 128.- Personal de la deixalleria.
El personal de la deixalleria garantirà:
a) L’obertura i tancament de les instal·lacions.
b) La seva presència al llarg de tot l’horari de servei.
c) El control general del funcionament de la deixalleria.
d) L’atenció i informació als usuaris.
e) L’encarregat vetllarà pel compliment del present reglament, i comptarà amb la
facultat de decidir l’acceptació o no de qualsevol residu que no estigui
convenientment identificat o que no estigui contemplat en aquesta normativa.
f) La correcta disposició dels materials en els diferents contenidors.
g) La neteja i manteniment de les instal·lacions.
h) Manteniment i conservació de la jardineria dins l’àmbit de la deixalleria.
i) Contactar amb els gestors i transportistes de residus.
j) Registrar les dades en les fitxes de control de la gestió de la deixalleria.
k) Realitzar petites reparacions de forma immediata.
l) Portar un llibre d’incidències, a través del qual s’informarà a l’Ajuntament de
qualsevol incidència que s’hagi produït:
m) Quan, a qui i perquè s’ha prohibit l’abocament d’un determinat residu.
n) Qualsevol fet que impliqui una reclamació cap o per part de l’Ajuntament.
o) L’incompliment d’alguna norma per part d’algun usuari que pugui motivar el
requeriment d’explicacions, avisos o fins i tot obertura d’expedients per part de
l’Ajuntament.
p) Permetre l’anotació de reclamacions de persones que vulguin suggerir o
reclamar a l’Ajuntament quelcom en referència al servei. Aquestes
reclamacions hauran d’anar signades, i amb el nom, adreça, telèfon i DNI de
les persones que les formulin.
q) Aquelles tasques que se li encarreguin per part de l’Ajuntament deVila-seca.
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Article 129.- Control i funcionament de la deixalleria .
1. El procediment a seguir pel correcte funcionament de la deixalleria és el següent:
a) Quan l’usuari/a arribi a la deixalleria, l’encarregat haurà de comprovar si els
materials són acceptables a la instal·lació.
b) L’usuari/a col·locarà el vehicle a la bàscula i donarà les dades personals i del
vehicle, així com les relatives al tipus de residu.
c) Si es tracta de materials acceptats, l’encarregat haurà de registrar les dades
necessàries de l’usuari (dades personals, del vehicle i dels residus) en una
fitxa d’entrada a la deixalleria. En cas contrari, l’encarregat haurà d’informar
l’usuari del motiu de la no acceptació dels materials.
d) L’usuari signarà la fitxa d’entrada a la deixalleria.
e) Si s’escau, l’encarregat haurà de cobrar a l’usuari les taxes establertes.
f) Si els materials aportats són residus especials, l’encarregat els haurà de
dipositar personalment en els contenidors adequats. Si es tracta d’altres
materials, l’encarregat haurà d’informar l’usuari d’on i com els ha de dipositar.
g) L’encarregat no acceptarà els residus de l’usuari/a que no respecti el
procediment establert.
h) L’encarregat haurà de comprovar de manera periòdica l’estat d’ocupació dels
contenidors, i avisar els transportistes i/o gestors corresponents per a la
retirada dels materials abans de comprometre la capacitat de la deixalleria per
acceptar aquests materials. Els transportistes i gestors hauran d’estar
autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya.
i) En el lliurament de materials als gestors, s’haurà de fer prevaler, sempre que
sigui possible, la via de la valorització.
j) Cada cop que es porti a terme un lliurament de material a un gestor,
l’encarregat de la deixalleria haurà de registrar les dades necessàries en una
fitxa de sortida de materials de la deixalleria.
k) Es realitzarà periòdicament un control de l’estat i grau de reemplaçament dels
contenidors i instal·lacions de la deixalleria.
l) No s’acceptarà cap operació de recuperació per part de particulars o de
persones alienes a la deixalleria.
m) La gestió de la deixalleria haurà de ser prou àgil com per a obtenir el grau de
reciclatge més elevat possible.
n) El responsable de la deixalleria ha de vetllar en tot moment perquè no es
produeixin vessaments, fuites o impacte sobre el medi.
2. L’accés a la deixalleria i, especialment les operacions d’abocament de residus dins
dels contenidors específics i les maniobres dels vehicles, es farà sota l’exclusiva
responsabilitat dels usuaris, quedant totalment alliberat l’Ajuntament de Vila-seca i
l’encarregat de la deixalleria de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d’una
manipulació indeguda dels residus al ser transportats, traslladats o abocats pels usuaris,
o d’una maniobra indeguda d’un conductor d’un vehicle dins del recinte.
3. En tots els casos, els usuaris estan obligats a seguir les indicacions del responsable
del centre pel que fa a com i on emplaçar els residus que els siguin admesos, a mantenir
les normes de funcionament i seguretat del centre, i a tenir cura dels elements de la
instal·lació.
4. L’incompliment dels procediments establerts a la deixalleria pot donar lloc a la
inadmissió dels materials que s’aporten, sens perjudici de les sancions o altres
responsabilitats en què es pugui haver incorregut.
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Article 130.- Conservació i manteniment de les instal·lacions.
1. La deixalleria ha de presentar en tot moment un correcte estat de neteja i
manteniment.
2. Serà responsabilitat de l’empresa concessionària:
a) Proporcionar al seu càrrec els contenidors nous i normalitzats per l’Agència de
Residus de Catalunya afectes a la deixalleria per a vidre, paper, llaunes, envasos,
olis, piles, fluorescents, bateries i residus especials.
b) Mantenir en perfecte estat de neteja i conservació l’accés i les àrees de deposició
i de forma especial, els paviments i contenidors. Aquest manteniment s’estendrà a
l’entorn immediat de la deixalleria que és la tanca perimetral i l’àrea d’influència al
carrer (vorera i vial), per evitar que aquesta es converteixi en un punt
d’abocaments incontrolats.
c) Mantenir en bon estat l’ajardinament de les instal·lacions.
d) Conservació i manteniment dels equips existents.
e) Evitar sorolls. El funcionament de la instal·lació no ha de ser l’origen de sorolls
aeris o de vibracions mecàniques que puguin constituir una molèstia. Els
materials i equips utilitzats per a la manipulació dels contenidors haurà de complir
les prescripcions legals en matèria d’emissió sonora.
f) Evitar olors. Qualsevol emissió d’olors ha de ser immediatament combatuda pels
mitjans adients.
g) Evitar que l’aigua de pluja afecti els materials dipositats a la deixalleria.
h) Prevenir el perill d’incendis. Està prohibida qualsevol mena d’incineració dins la
deixalleria. Tanmateix, està totalment prohibit fumar a la deixalleria. La instal·lació
disposarà d’extintors que siguin aptes per a sufocar possibles incendis de totes
les substàncies allí emmagatzemades i disposarà de les mesures contra incendis
indicades per la normativa vigent.
i) Prevenció d’accidents. El personal de la deixalleria ha de disposar de
l’equipament necessari per dur a terme la seva activitat. Qualsevol incident
s’haurà de comunicar immediatament a l’Ajuntament de Vila-seca.
j) Desratització: s’hauran de prendre les mesures necessàries per a evitar la
presència de rosegadors a la deixalleria.
3. El personal de la deixalleria emplenarà una fitxa de control de la neteja i el
manteniment de la deixalleria per a resumir les tasques portades a terme en aquest
àmbit.
Article 131.- Control de la gestió de la deixalleria.
1. Per a realitzar un seguiment de la gestió de la deixalleria que es porta a terme i buscar
accions que permetin millorar aquesta gestió, el responsable de la instal·lació haurà
d’emplenar i lliurar a l’Ajuntament de Vila-seca, amb la freqüència que s’estableixi, les
següents fitxes de control:
a) Fitxa d’entrada a la deixalleria que ha d’incloure, com a mínim, les següents
dades:
Dia i hora d’entrada
Nom, adreça, municipi i telèfon de l’usuari i si s’escau, del comerç, oficina
o indústria al que representa
Material aportat, tipus i quantitat
Observacions
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b) Fitxa de sortida de residus de la deixalleria que ha d’incloure, com a mínim, les
següents dades:
Dia i hora de sortida
Material retirat, tipus i quantitat
Número d’albarà de lliurament
Transportista del residu
Gestor del residus
Tipus de tractament
Observacions
c) Fitxa de la gestió econòmica de la deixalleria que ha d’incloure, com a mínim, les
següents dades:
Data, concepte i quantitat de les despeses i/o ingressos.
Factura de pagament: la presentarà l’empresa o empreses encarregades
de la recollida i transport i si s’escau eliminació o valortizació, i constarà el
NIF, la data, el núm. de factura, el concepte, l’IVA i l’import total.
Factura de cobrament: la presentarà l’Ajuntament a la o les empreses que
retornin diners per l’aprofitament i valortizació dels residus aportats.
Contindrà el NIF, la data, el núm. de factura, el concepte, l’IVA i l’import
total.
c) Fitxa de control de la neteja i manteniment de la deixalleria que ha d’incloure, com
a mínim, les següents dades:
Data i tipus d’operació realitzada
Signatura del responsable de l’acció
Observacions
2. A partir de les dades registrades, l’empresa concessionària haurà d’elaborar un
informe mensual que resumeixi la gestió de la deixalleria i permeti buscar millores en
aquesta gestió.
Article 132.- Infraccions i sancions.
1. Els usuaris que fent ús del servei de la deixalleria vulnerin les prescripcions
contingudes en aquest títol, seran sancionats d’acord amb el règim sancionador previst
en la present Ordenança.
2. L’empresa concessionària serà sancionada, en el seu cas, d’acord amb les
disposicions establertes en el contracte de gestió del servei de neteja.
Article 133.- Campanyes de sensibilització.
El concessionari municipal adjudicatari de la deixalleria haurà de col·laborar en les
campanyes de sensibilització que es portin a terme des de l’Ajuntament de Vila-seca per
tal de promoure l’ús de la instal·lació .
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TÍTOL X- INFRACCIONS I SANCIONS.
CAPÍTOL I.- Disposicions generals.
Article 134.- Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les
normes establertes en aquesta Ordenança segons els quadres de l’Annex III, com també
aquelles altres que estiguin tipificades en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus o la legislació sectorial que afecta els residus no subsumible en les determinades
per la Llei esmentada.
Article 135.- Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, i la seva
tipificació, sanció, procediment i altres requisits s’ajusta a allò que preveu el Títol III de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i les disposicions amb rang de llei que
substitueixin o modifiquin l’anterior.
Article 136.- Les infraccions d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’Alcalde, o bé,
si escau, per altres òrgans de l’Administració municipal, l’exercici de les quals els hagi
estat confiada per delegació.
Article 137.- A més de la imposició de la sanció corresponent, l’Administració
municipal ha d’adoptar les mesures escaients per a la restauració de la realitat física
alterada i de l’ordre jurídic infringit, amb l’execució subsidiària, si cal, de les actuacions
necessàries per al seu restabliment a càrrec de l’infractor.

CAPITOL II.- De les sancions.
Article 138.- Les classes de sancions a imposar són les següents:
a) Multa.
b) Suspensió temporal d’activitat total o parcial, i de la llicència o títol que autoritza,
si escau, l’activitat, ja sigui de producció o de gestió de residus.
c) Clausura temporal o definitiva, total o parcial, del local, l’establiment o la indústria
en què s’exerceix l’activitat de producció o de gestió.
d) Precintatge d’aparells, vehicles o altres mitjans mecànics, temporal o definitiu.
Article 139.- D’acord amb la regulació del règim sancionador establert al Títol tercer de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, les infraccions del que es preveu en aquesta Ordenança es
sancionen amb les multes dels següents imports que es troben relacionades a l’Annex III:
-

infraccions molt greus: fins a 30.000,00 €
infraccions greus: fins a 3.005,06 €
infraccions lleus: fins a 300,51 €

Article 140.- La multa, que s’ha d’imposar en qualsevol cas, pot portar aparellada
qualsevol de les altres sancions que s’apliquen, en la mesura que condicionen l’exercici
de l’activitat, sempre que es tracti d’infraccions molt greus.
Segons preveu l’article 136 de la present Ordenança, la imposició de les restants
sancions ha de ser acordada per l’Alcalde en els procediments en què sigui competent
per raó de la matèria, amb excepció de les competències que siguin atribuïdes al Govern
de la Generalitat.
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Article 141.1. Les sancions corresponents es graduen tenint en compte les circumstàncies següents:
a) La gravetat de la infracció
b) El benefici obtingut
c) El perjudici causat als interessos legals
d) La intencionalitat
e) La reiteració
f) La reincidència
g) La capacitat econòmica de l’infractor
En la fixació de les multes es tindrà en compte, en tot cas, la comissió de la infracció
no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes
infringides.
Article 142.1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta Ordenança, totes aquelles
persones que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin
persones físiques o jurídiques. Excepte en els supòsits en els que siguin menors d’edat,
on respondran per ells els pares, tutors o aquells que disposin de la custòdia legal.
2. Són responsables subsidiàriament en cas que no es pugui identificar els autors, els
titulars o propietaris dels vehicles amb els que es realitzi la infracció.
3. En relació a les normes d’aquesta Ordenança, són responsables de les infraccions
sobre aquesta matèria, tant els titulars, com els responsables dels contenidors, així com
els transportistes pel que fa a la retirada dels mateixos.
4. Són responsables els titulars de les llicències, quan per motiu de l’exercici d’un dret
concedit en les mateixes, faci alguna de les infraccions tipificades en la present
Ordenança.

CAPITOL III.- Procediment sancionador
Article 143.1. El procediment sancionador serà el que estableix la Llei 6/93, reguladora dels residus,
pel que fa a les sancions en matèria de gestió de residus. Supletòriament serà d’aplicació
el Decret 278/93 previst per les actuacions de l’Administració de la Generalitat, que
permet aplicar, quan correspongui, el procediment abreujat en l’àmbit sancionador
regulat per la Llei 6/93, reguladora dels residus.
2. Per la imposició de les sancions previstes per infracció d’aquesta Ordenança es
seguirà el procediment establert per l’Administració de la Generalitat.
3. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l’Administració
de l’Ajuntament contingui una sanció que per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no
sigui competència municipal, l’Alcalde elevarà l’expedient a l’òrgan de l’Administració de
la Generalitat que sigui competent per imposar la sanció que es proposa, de conformitat
amb la legislació sectorial aplicable.
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Article 144.- El procediment s’inicia d’ofici com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan
competent per l’ordre superior, per petició raonada d’altres òrgans a partir de les actes
esteses per part dels serveis d’inspecció degudament habilitats, per part de la policia
local, o per denúncia presentada per qualsevol persona.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.Primera.
Els conceptes emprats en aquesta Ordenança i no definits de forma expressa, s’han
d’entendre d’acord amb les definicions contingudes en els texts de les disposicions
legals següents:
Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de
juny.
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus de l’Estat.
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i el Decret 782/1998, de
30 d’abril, que la desplega i executa.
Segona.
Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta Ordenança es regeix pel que
preveu la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13
de juny la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus de l’Estat; la Llei 11/1997, de 24
d’abril, d’envasos i residus d’envasos i el Decret 782/1998, de 30 d’abril, que la
desplega i executa; i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener
Tercera.
Els imports indicats relatius a sancions quedaran actualitzats automàticament per les
modificacions que es produeixin de la normativa vigent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.Queden derogades totes les ordenances, reglaments i altra normativa, d’igual rang o
inferior que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles a les prescripcions d’aquesta
Ordenança, i en concret l’ordenança municipal per la gestió dels enderrocs i altres
residus de la construcció.

DISPOSICIÓ FINAL.Aquesta Ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies hàbils de la
seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i regirà de forma indefinida fins a
la seva derogació o modificació.
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ANNEX I .- DEFINICIONS
A efectes d’aquesta Ordenança cal entendre per:
1. Abocadors de residus: la instal·lació de disposició del rebuig dels residus que
s’utilitza per al dipòsit controlat d’aquest en la superfície o sota terra.
2. Cala: treball d’obra pública al carrer destinat a la reparació de la infrastructura de
serveis: telèfon, gas, llum.
3. Canalització: treball d’obra pública al carrer destinat a la construcció o col·locació de
serveis públics: telèfon, gas, llum.
4. Comercialització: l’operació de venda o transferència de subproductes i matèries o
substàncies recuperades per a reincorporar-les al procés productiu.
5. Contenidor per a deixalles: element de contenció destinat a la recollida de deixalles.
Per extensió: bosses, cubells.
6. Contenidor per a obres: tipus especial de contenidors generalment de forma cúbica
o troncopiramidal, amb capacitat entre 5 i 10 m3, destinats a la recollida i transport
de terres i runes.
7. Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge, selectiu, de residus municipals
que no són objecte de recollida domiciliària.
8. Deixalles domiciliàries: residus produïts com a conseqüència del consum dels
ciutadans a les seves llars: restes d’alimentació, envasos, ampolles, plàstics, papers,
roba, sabates, etc.
9. Densitat de les deixalles: s’entendrà que hi ha augment de densitat de les deixalles
quan s’ha utilitzat mitjans mecànics per a comprimir-les.
10. Detritus d’hospitals, clíniques i centres assistencials: residus produïts com a
conseqüència de l’activitat mèdica en aquests centres: benes, gasses.
11. Disposició del rebuig: qualsevol dels processos enumerats per l’annex II.A de la
Decisió de la Comissió 96/350/CEE i publicats en l’annex 1.A de l’Ordre
MAM/304/2002.
12. Embornal: cadascun dels forats de desguàs practicats a cada costat d’una calçada.
13. Emmagatzematge: l’operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia les operacions
de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.
14. Gestió: la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la valorització, la disposició del
rebuig, la comercialització dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes operacions i
la vigilància dels llocs de descàrrega després de llur clausura o tancament. No es
considera gestió dels residus l’operació de reciclatge en l’origen dels residus que es
reincorporen al procés productiu que els ha generat.
15. Homologació: acció d’homologar, és a dir, de contrastar que un determinat útil
s’ajusta a les prescripcions de normalització establertes.
16. Homologació d’una bossa d’escombraries: acció de comprovar i afirmar que la bossa
s’adequa a la norma.
17. Llocs d’abocament de terres i runes: espai destinat pels serveis municipals a
l’abocament definitiu de terres i runes.
18. Posseïdor: el productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en
possessió i no tingui la condició de gestor de residus.
19. Productor: qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus
com a productor inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions
de tractament previ, de barreja i d’altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o
de composició d’aquests residus.
20. Rasa: treball d’obra pública destinat a la reparació de la infrastructura de serveis:
llum, gas, telèfon, aigua, etc.
21. Rebuig: residus o fraccions no valoritzables.
22. Reciclatge: les operacions de recuperació de subproductes dels residus.
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23. Recollida sectorial: Forma de recollir o lliurar els materials residuals específics, de
manera que s’homogeneïtzi la seva producció: recollida de residus de mercat, d’olis
vells, de pneumàtics usats, etc.
24. Recollida selectiva: forma de lliurar les deixalles per part dels ciutadans, de forma
que es diferenciïn i es lliurin per separat un o més materials residuals constituents de
les escombraries: recollida selectiva de vidre, paper, plàstics, etc.
25. Residu: qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es desprengui o
tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s.
26. Residus industrials: materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de
fabricació, transformació, d’utilització, de consum o de neteja el productor o
posseïdor té voluntat de desprendre-se’n i que, d’acord amb la Llei 15/2003, de 13
de juny, no poden ser considerats residus municipals.
27. Residus municipals: residus generats als domicilis particulars, els comerços, les
oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i
que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els
dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus
procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges;
els animals domèstics morts, els mobles, els estris i els vehicles abandonats, els
residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.
28. Residus comercials: els residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç
al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són
equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la
indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.
29. Residus perillosos (Veure Annex II): tots els materials tòxics, verinosos, inflamables,
explosius, corrosius, etc.
30. Subproductes: els residus que es poden utilitzar directament com a primeres
matèries d’altres produccions o com a substitut de productes comercials i que són
recuperables sense necessitat de sotmetre’ls a operacions de tractament.
31. Tractament: s’entén per tractament dels residus el conjunt d’operacions destinades a
obtenir el seu aprofitament o la seva eliminació.
32. Transport: l’operació de trasllat dels residus des del bloc de recollida fins les plantes
de reciclatge, tractament o disposició del rebuig.
33. Travessies: carrers transversals entre altres dos carrers.
34. Valorització: qualsevol dels processos enumerats per l’annex II.B de la Decisió de la
Comissió 96/350/CEE, de 24 de maig, per la qual s’adapten els annexos II.A i II.B de
la Directiva 75/442/CEE, relativa als residus, i publicats en l’annex 1.B de l’Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
35. Voravia: part lateral d’un carrer, d’una via pública, generalment més alta que la
calçada , destinada al trànsit dels vianants i per on no circulen els vehicles. També
dit vorera.
36. Zones terroses: parts de la via pública destinades a l’estada dels ciutadans, i que, en
contraposició amb les zones verdes, no estan cobertes de vegetació, sinó de terra,
sorra, etc.
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ANNEX II.- CONTAMINANTS PRIORITARIS
Llista de substàncies i materials tòxics i perillosos.
Arsènic i els seus compostos
Mercuri i els seus compostos
Cadmi i els seus compostos
Tal·li i els seus compostos
Beril·li i els seus compostos
Compostos de crom hexavalent
Plom i els seus compostos
Antimoni i els seus compostos
Fenols i compostos fenolats
Cianurs orgànics i inorgànics
Isocianats
Compostos organohalogenats, a excepció dels polímers inerts
Dissolvents clorats
Dissolvents orgànics
Biocides i substàncies fitofarmacèutiques
Residus procedents del refinament i la destil·lació del petroli
Compostos farmacèutics
Peròcids clorats, perclorats i àcids
Èters
Substàncies químiques de laboratori no identificables o altres de noves els efectes dels
quals sobre el medi ambient no es coneguin
Asbest en pols i fibres
Tel·luri i els seus compostos
Seleni i els seus compostos
Compostos aromàtics amb efectes cancerígens
Carboxils metàl·lics
Compostos solubles de coure
Substàncies àcides o alcalines utilitzades en tractaments de superfície d’acabaments de
metalls
Residus radioactius
Residus derivats de l’activitat minera
Qualsevol altra substància assimilable a les anteriors
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ANNEX III: SANCIONS PER INFRACCIONS
Infracció

Article

Tipificació
sanció

Títol II.- De la neteja de la via pública
Llençar o abandonar residus en general
8.1
Abandonar residus voluminosos o petits en grans quantitats
8.2
Llençar materials encesos a les papereres, contenidors o altres elements de de
8.3
contenció
Llençar deixalles des dels vehicles
8.4
Espolsar roba, estores, etc. a la via pública
8.5
Regar les plantes de l’exterior si es produeixen vessaments
8.6
Llençar deixalles des dels balcons, terrats o finestres
8.7
Fer necessitats fisiològiques a la via pública
8.8
Abandonament de carretons de compra de supermercats
8.9
No neteja dels passatges particulars, patis interiors d’illa, solars particulars,
9.2
galeries comercials i similars
Abandonament al carrer dels productes d’escombrada
10.1/10.2
Disposició de deixalles als contenidors sense bossa
10.1/10.2
Embrutiment de la via pública per activitat no autoritzada
11.1
Manca d’elements de protecció per a prevenir l’escapament i vessament de
12.1
materials d’obres
Manca d’elements de protecció en obres a la via pública
12.2
Embrutiment de la zona de la via pública immediata a obres
12.3
Abandonament, amuntegament o vessament de residus a la via pública
14.1
Manca de neteja després de treballs de càrrega, descàrrega de residus, sortida i
15.1
entrada a obres, magatzems, etc.
Transportar formigó sense portar tancada la boca de descàrrega
16.1
Netejar formigoneres a la via pública
16.2
Tria i selecció de residus dipositats als contenidors
17
Incompliment de l’obligació de netejar els establiments comercials sense
18
embrutar la via pública i d’acord amb l’horari establert
Incompliment de l’obligació de deixar en bones condicions de
19
neteja els llocs ocupats per parades de venda ambulants
Incompliment de l’obligació de netejar els espais ocupats per
vehicles de tracció mecànica a la via pública per les indústries o establiments
20.1
que els utilitzin al seu servei
Incompliment de l’obligació de netejar els espais ocupats per
camions, camionetes, autocars o similars a la via pública per les
20.2
indústries o establiments que els utilitzin al seu servei
Incompliment de l’obligació dels vehicles de no provocar taques d’olis o fluids
21
Abocament o deposició de residus de qualsevol classe a la via pública sense
22.a)
autorització
Abocament d’aigua bruta a la via pública
22.b)
Abocament d’animals morts a la via pública
22.c)
Abocament de productes industrials a la via pública
22.d)
Neteja d’animals a la via pública
22.e)
Rentar i reparar vehicles i màquines a la via pública
22.f)
Realització de qualsevol acte que causi embrutiment de la via publica
22.g)
Abandonament de mobles i estris a la via pública excepte els dies
24.1
establerts per a la recollida
Tenir roba estesa en finestres, balcons i terrats encarats directament a la via pública
25.2
Incompliment de l’obligació de conservar l’ornament públic als propietaris de
26.1
finques i edificis
Obligació de mantenir els terrenys en condicions d’higiene, salubritat, seguretat i
27.1
estètica pública

Greu
Greu
Molt greu
Greu
Lleu
Lleu
Molt greu
Greu
Greu
Greu
Greu
Lleu
Molt greu
Molt greu
Molt greu
Greu
Greu
Greu
Molt greu
Greu
Greu
Greu
Greu
Lleu

Lleu
Greu
Molt greu
Lleu
Greu
Molt greu
Lleu
Lleu
Greu
Greu
Lleu
Greu
Greu
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Infracció

Article

Tipificació
sanció

Títol III.- De la neteja de la vila en quant a l’ús comú general, especial i privatiu, els actes públics i les
manifestacions públiques al carrer
Incompliment de mantenir nets els establiments fixos o no així com l’espai
urbà sotmès a l’àmbit de la seva influència
Incompliment de l’obligació de col·locar contenidors als establiments fixos o no
Embrutiment del casc urbà per la realització d’actes públics
Fer pintades a la via pública

31.2

Greu

31.3
32.1
33.1

Greu
Greu
Molt greu

39.1
39.2
39.3
43
44.2
45.1

Molt greu
Greu
Lleu
Greu
Greu
Greu

45.2

Lleu

46.1
47.1
47.2

Greu
Greu
Greu

50.4

Molt greu

53
55.1
57.1

Greu
Lleu
Greu
Lleu

Títol IV.- De la recollida de residus municipals
Lliurar residus al servei de recollida domiciliària expressament prohibits
Dipositar residus fora del contenidor
Deposició de deixalles per menors
Incompliment de les obligacions dels usuaris de residus municipals
Triar, seleccionar o retirar materials dipositats en els contenidors sense autorització
Obligació de deixar les escombraries en condicions que evitin qualsevol vessament
Lliurar escombraries que continguin residus de forma líquida o susceptibles de
liquar-se
Destorb a les operacions de càrrega i descàrrega de contenidors
No mantenir els elements de contenció en perfectes condicions de netedat i d’ús
No tenir cura dels elements contenidors d’escombraries
No complir amb les obligacions dels titulars d’activitats generadores de residus
comercials
No complir amb les obligacions de la recollida porta a porta de residus comercials
No disposar de màquines per a la compactació selectiva dels residus
No separar la fracció orgànica de la resta de deixalles
No dipositar la fracció orgànica en els contenidors que a tal efecte estan instal·lats
a la via pública
No tancar la tapa dels contenidors
No dipositar la fracció orgànica a l’interior de bosses
Dipositar els residus vegetals voluminosos als contenidors d’orgànica de carrer
Dipositar residus en estat líquid a l’interior dels contenidors d’orgànica
Embrutar els contenidors realitzant pintades o enganxant pòsters o adhesius
Moure o traslladar contenidors fora de la seva ubicació original
Dipositar a l’interior del contenidor de fracció orgànica materials que no s’ajusten al al
que preveu aquesta Ordenança.
No disposar d’un espai tancat per a l’emmagatzematge de la fracció orgànica quan
així ho requereixi la pròpia Ordenança
No complir amb les obligacions de gestió dels residus orgànics
No separar els envasos de vidre de la resta de deixalles
Dipositar en els contenidors pel vidre materials que no s’ajusten al que preveu
aquesta Ordenança
No separar els envasos lleugers de la resta de deixalles
Dipositar en els contenidors pels envasos lleugers materials que no s’ajusten al
que preveu aquesta Ordenança
No separar el paper i cartró de la resta de deixalles
Dipositar en els contenidors pel paper i cartró materials que no s’ajusten al que
preveu aquesta Ordenança
No separar les piles resta de deixalles
No separar els medicament fora d’ús de la resta de deixalles
No separar els residus especials i voluminosos admesos a la deixalleria de la resta
de deixalles
No complir amb l’horari de lliurament de les escombraries en els contenidors de
la via pública

57.1
57.3
57.5
59.1
59.2
59.4
59.6
62.2
63.1

Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Molt greu
Greu
Greu
Molt greu

63.2
66.1
66.2

Lleu
Greu

67.1
67.2

Lleu

Greu

Greu

68.1
68.2

Lleu
Greu

69
71.1

Greu
Lleu

72.1

Greu

76

Lleu
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Infracció

Article

Tipificació
sanció

Títol V.- Recollida d’escombraries al Polígon Tecnològic i de Serveis l’Alba, al Polígon Estació i al
Polígon Creu de la Beguda
Obligació d’adquirir el seu propi contenidor atenent a les característiques
tècniques donades per l’Ajuntament.
Tenir el contenidor al carrer fora del dia de recollida
No complir amb les obligacions dels beneficiaris titulars dels contenidors
Lliurar residus que no són objecte de la recollida per part dels serveis municipals

80.1

Greu

81.1
82
84.1

Greu
Greu
Molt greu

89

Molt greu

92.1

Greu

99.2

Greu

93.2

Molt greu

93.3
93.4

Greu
Molt greu

93.5

Greu

93.6

Greu

94

Molt greu

Títol VI.- De la recollida i transport de residus industrials i especials
No complir amb les obligacions del productor de residus industrials i/o especials
No facilitar per part de productors, posseïdors i transportistes informació
que se’ls demani sobre residus industrials i especials que produeixin o
transportin
No facilitar la funció inspectora, de vigilància i de control
Lliurar i transportar residus industrials i especials en elements de contenció o
transport que no estiguin perfectament tancats i puguin produir vessaments o
dispersions
Carregar residus industrials i especials fora de l’establiment del lliurador
Carregar residus industrials i especials a la via pública sense llicència
Permanència de residus industrials i especials a la via pública per temps superior
a una hora
No retirar de la via pública els elements contenidors dels residus industrials i
especials un cop buits
Lliurar residus industrials i/o especials al servei ordinari de residus municipals sense
autorització prèvia municipal
Títol VII.- De la recollida, transport i abocament de terres i runes.
Utilitzar els contenidors o sacs per a d’obres sense llicència municipal
100.2
Utilitzar els contenidors o sacs per a obres no essent el titular de la llicència
101
No instal·lar els contenidors o sacs per a obres a l’interior acotat de l’obra
102.1
En cas d’ocupar la via pública, no instal·lar sacs per a obres
102.2
Obligació dels contenidors o sacs de presentar en tot moment el nom o raó social
103.1
i el telèfon del propietari o empresa responsable
No complir amb les prescripcions establertes en cas que els elements de
103.2
Contenció hagin d’ocupar la via pública
No tapar els contenidors o sacs per a obres per tal d’evitar vessaments de materials
104
residuals a l’exterior ni pols en cas de vent
Superar la capacitat de càrrega volumètrica establerta
104
Abocar en els contenidors o sacs per a obres, residus inflamables, explosius,
nocius i perillosos; els susceptibles de putrefacció o de produir olors
107.1
desagradables, i tota mena de residus que puguin causar molèsties als veïns o
als usuaris de la via pública
Abocar ens els contenidors o sacs per a obres, mobles, estris i trastos vells
107.2
Abocar terres i runes en terrenys públics o privats sense permís del titular, prèvia r i
107.3
autorització de l’Ajuntament
Manca d’adopció de precaucions per evitar vessaments de terres o runes
109
en el seu transport

Molt greu
Molt greu
Greu
Greu
Lleu
Molt greu
Greu
Greu
Molt greu
Molt greu
Molt greu
Greu

Títol VIII.- De la gestió dels enderrocs i altres residus de la construcció
Lliurar els residus a un gestor no autoritzat per al seu reciclatge
No acreditar davant l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats

115.1

Molt greu

115.2

Greu
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Ordenança de neteja pública, de la recollida de residus, de la gestió dels enderrocs i
altres residus de la construcció i gestió i ús de la deixalleria municipal de Vila-seca.

Infracció
per tipus
No presentar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de la finalització
de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats
No facilitar a l’Ajuntament tota la informació que se’ls soliciti i les inspeccions
d’actuació que aquest ordeni
No complir amb l’obligació de dipositar la fiança

Article

Tipificació
sanció

115.3

Greu

115.4

Greu

117

Molt greu

125
126.1
126.2
126.4
127.1
128
129
129
129
129

Molt greu
Lleu
Molt greu
Greu
Greu
Molt greu
Greu
Greu
Greu

129
129
129

Molt greu
Greu

Títol IX.- Gestió i ús de la deixalleria municipal de Vila-seca
Dipositar residus no admissibles a la deixalleria
Entrada de vehicles a la deixalleria amb un pes màxim autoritzat superior a 3500 kg
Dipositar runa que no provingui d’obres menors
Obligació de pagar la corresponent taxa
Dipositar deixalles fora de l’horari d’obertura de la deixalleria
Fer cas omís de les prescripcions del responsable de la deixalleria
Sostracció de qualsevol residu de la instal·lació
Abocar residus fora dels contenidors
El dipòsit de residus en un lloc diferent de l’indicat
L’ocultació o alteració maliciosa de les dades relatives a la identificació de
l’usuari.
Causar danys o perjudicis intencionats a les instal·lacions de la deixalleria
L’abocament de residus no declarats
La negativa a separar els residus lliurats, d’acord amb els articles d’aquest
reglament.
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Greu

Molt greu
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