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AJUNTAMENT DE QUEROL 

ORDENANÇA MUNICIPAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS  

Aquesta Ordenança té per objecte la regulació, dins del marc de les competències de 
l’Ajuntament de Querol i dins el seu terme municipal, de les condicions en les quals 
l’Ajuntament prestarà, i l’usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida de les deixalles i 
residus urbans produïts pels ciutadans.  

La Llei 10/1998, a l’article 3b, estableix que són residus municipals els generats als domicilis 
particulars, comerços, oficines i serveis, i tots aquells que no siguin perillosos i que per la seva 
naturalesa i composició es poden assimilar als produïts als llocs o activitats esmentats. Queden 
exclosos els residus previstos a la Llei 6/83 de 7 d’abril sobre residus industrials.  

Als efectes de la present Ordenança tindran categoria de residus urbans els materials residuals 
següents:  

- Les deixalles d’alimentació i consum domèstic produïdes pels ciutadans en els habitatges 
particulars.  

- Les cendres procedents de les llars de foc i de les instal·lacions de calefacció domèstica, que 
s’han de dipositar als contenidors de rebuig totalment apagades.  

- Els residus procedents de l’escombrada de les voreres efectuada pels propis veïns.  

- Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en locals comercials.  

- Els residus assimilables a domèstics, de consum en general, produïts en bars, restaurants i 
restants establiments on se serveixin productes alimentaris cuinats i a on es facin consumicions 
de qualsevol classe. També hi estan inclosos els produïts en supermercats, autoserveis i 
establiments similars.  

- Els mobles, estris domèstics i trastos vells, inclosos el calçat, la roba i qualsevol producte 
similar.  

- Els residus sanitaris dels Grups I i II, assimilables als municipals de conformitat amb el Decret 
27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.  

- Les restes vegetals procedents de la poda d’arbres, gespa, plantes i similars, en quantitats 
petites que permetin la utilització del contenidor de matèria orgànica sense esgotar la seva 
capacitat. En el cas de volums importants s’han de portar a la deixalleria, mentre l’Ajuntament 
no instal·li contenidors específics per a aquesta classe de residus.  

1. Servei general de recollida de residus  

1.1 Residus exclosos del servei de recollida de residus  

- Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i instal·lacions de 
tractament de residus.  

- Els residus d’hospitals, clíniques i centres assistencials, no assimilables als residus municipals 
d’acord amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.  
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- Les runes, procedents de restes de demolicions i obres en construcció, els materials procedents 
d’excavacions i els residus procedents d’incendis.  

- Qualsevol material residual inclòs en la Llei de Residus Industrials com a residu especial, que 
en funció del seu contingut o forma de presentació es pugui qualificar de perillós.  

- Els vehicles fora d’ús, no aptes per a la circulació, quan hi concorrin les condicions de 
presumpció d’abandonament que estableix la lletra a) de l’apartat 71 del text articulat de la Llei 
sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Via, aprovat per Reial decret Legislatiu 
339/1990, de 2 de març, modificat per la Llei 5/1997, de 24 de març.  

- Els residus de risc i medicaments, procedents de les clíniques veterinàries, inclosos segons la 
normativa vigent en els grups III i IV: material punxant, material que hagi estat en contacte amb 
citotòxics.  

- Els residus de centres d’estètica que utilitzin material sanitari (liposucció, infiltracions, 
piercing, tatuatge, naturistes, etc.), no assimilables als residus urbans, d’acord amb el Decret 
28/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments 
de tatuatge i/o piercing.  

- Els residus sanitaris ramaders.  

- Els fluorescents, les làmpades de vapor de sodi o de mercuri.  

- Els medicaments sobrants o els caducats.  

- Les piles i termòmetres.  

- Qualsevol altra mena de material residual que determini l’Alcaldia.  

L’Ajuntament facilitara als usuaris la informació sobre la manera com es gestiona la recollida, 
en cada cas, dels residus exclosos del servei de recollida de residus urbans.  

1.2 Modalitats de recollida general de residus  

Segons la classe de residus i les característiques urbanístiques de les zones del municipi, el 
servei municipal de recollida general de residus pot adoptar les modalitats següents:  

1. Recollida en contenidors situats a la via pública, tant de rebuig, com de recollida selectiva.  

2. Recollida en contenidors soterrats a la via pública, tant de rebuig, com de recollida selectiva.  

3. Recollida a peu de contenidor de mobles i trastos vells a les dates assenyalades per 
l’Ajuntament. 

4. Recollida porta a porta de mobles i trastos vells amb prèvia trucada a l’Ajuntament de Querol.  

5. Recollida porta a porta de vidre, paper i cartró, als comerços i establiments dels sectors del 
municipi que tinguin establert aquest servei.  

6. Recollida de contenidors de matèria orgànica, d’ús exclusiu per a grans productors 
(productors singulars).  
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7. Recollida de piles als edificis públics i comerços del municipi.  

8. Recollida de medicaments a les farmàcies.  

No obstant a més d’aquestes modalitats de recollida de residus, l’Ajuntament podrà en el futur 
establir, si ho creu oportú, la implantació de la modalitat de recollida porta a porta de tota classe 
de residus urbans, en determinats barris o sectors del municipi, prèvia la corresponent regulació 
d’aquesta modalitat de prestació del servei de recolllida de residus urbans.  

2. Règim i horari de prestació dels serveis de recollida domiciliària de residus urbans  

L’Ajuntament establirà la recollida de residus urbans en totes les seves modalitats, amb la 
freqüència que consideri més adient.  

L’Ajuntament pot introduir en tot moment les modificacions al programa de recollida que, per 
raons de funcionament i/o d’interès públic, tingui per convenients.  

Els serveis municipals faran públic, amb la suficient antelació, qualsevol canvi d’horari, de la 
forma o la freqüència de prestació del servei, amb l’excepció de les disposicions dictades per 
l’Alcaldia en situacions d’emergència.  

Per tal de tal garantir la higiene pública i una correcta prestació del servei de recollida, els 
contenidors destinats a la recollida de la fracció orgànica, han de tenir clarament indicada la 
freqüència en la prestació del servei així com l’horari establert per a ser utilitzat pels usuaris.  

2.1 Taxes  

L’Ajuntament establirà anualment les taxes corresponents a la prestació dels diferents serveis de 
recollida de residus urbans. Els usuaris procediran al pagament de la taxa corresponent al servei 
prestat, d’acord amb el que a tal efecte assenyali l’Ordenança Fiscal corresponent.  

2.2 Obligacions dels usuaris  

- Els usuaris estan obligats a dipositar els residus, en funció de la seva fracció residual en els 
diferents tipus de contenidors, tenint en compte les diferents modalitats de recollida.  

- Matèria orgànica (tapa color marró)  

- Rebuig (contenidor color verd).  

- Paper-cartró (contenidor color blau) 

- Envasos (contenidor color groc)  

- Vidre (contenidor iglú verd)  

- Productors singulars (contenidor propi de matèria orgànica)  

- Els usuaris del servei general de recollida de residus han de dipositar la brossa a l’interior del 
contenidor en bosses lligades.  

- L’horari per a les diferents modalitats és lliure, excepte per a la fracció orgànica que, en bé de 
la higiene pública, s’ha de dipositar els dies assenyalats, a les hores assenyalades.  
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- Els embalatges s’hauran de dipositar degudament plegats per a una fàcil manipulació a 
l’interior dels contenidors establerts. Es prohibeix deixar els embalatges fora dels contenidors.  

2.3 Limitacions en la utilització dels contenidors  

- Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma líquida o susceptible 
de liquar-se.  

- Es prohibeix llençar materials encesos als contenidors de recollida de residus.  

- Es prohibeix dipositar objectes punxants amb claus, amb arestes tallants o tots aquells que 
puguin representar un risc de lesionar als usuaris o al personal del servei de recollida. Aquests 
objectes hauran de ser portats a la deixalleria.  

- Es prohibeix llençar més deixalles que les admeses per la capacitat del contenidor a fi i efecte 
d’evitar el seu desbordament. En el cas que el contenidor estigui ple, els residus s’han de 
dipositar a un altre punt proper.  

- Es prohibeix deixar les deixalles al costat del contenidor.  

- Es prohibeix dipositar els residus d’una classe o fracció determinades, en altres contenidors 
que no siguin els expressament destinats a aquesta classe de residus, o fora de l’horari establert.  

- Es prohibeix seleccionar i retirar pel seu aprofitament qualsevol tipus de material residual de la 
via pública a tota persona no autoritzada.  

- No es permet dipositar als contenidors els següents residus:  

- Animals morts.  

- Els mobles, els estris i els trastos vells domèstics.  

- Es prohibeix enganxar cartells en els contenidors sense autorització prèvia de l’Ajuntament. 

- Es prohibeix fer grafitis en els contenidors.  

2.4 Ubicació dels contenidors  

Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà al servei dels ciutadans, amb 
totes les conseqüències que això comporta. La seva ubicació, la determinarà l’Ajuntament sobre 
la base de criteris tècnics tals com la distància als usuaris, la proximitat a les cruïlles, la 
ventilació, l’amplada de les vies públiques, l’accessibilitat dels vehicles de recollida, etc. Els 
usuaris, només amb caràcter excepcional, podran proposar un canvi d’emplaçament sobre una 
base suficientment raonada de la millora del servei públic.  

Els serveis municipals determinaran les característiques tècniques dels contenidors amb criteris 
d’unificació pel que fa al model, al grau d’estanquitat, la fàcil maniobra i l’estètica adequada.  

Les unitats situades a la via pública estaran degudament senyalitzades i tindran la consideració 
de serveis especials de l’espai urbà pel que fa a la càrrega, descàrrega i altres operacions pròpies 
del servei. En aquest sentit, doncs, està prohibit el seu desplaçament o manipulació fora de les 
àrees senyalitzades.  
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Es prohibeix estacionar vehicles a tota, o a una part, de la zona senyalitzada per als contenidors.  

Així mateix, està prohibit causar qualsevol destorb als moviments dels contenidors per a la 
càrrega i descàrrega de residus.  

2.5 Manteniment dels contenidors  

El manteniment dels contenidors correspondrà al Servei Municipal de recollida de residus, 
incloent-hi el rentat i la desinfecció interior i exterior per mitjans mecànics.  

2.6 Contenidors d’ús exclusiu  

Els bars i restaurants i els comerços generadors de matèria orgànica, com són fruiteries, 
verduleries, carnisseries, peixateries, forns de pa, etc. en un futur podríen tenir a la seva 
disposició contenidors per a ús exclusiu, a fi d’evitar acumulacions excessives als contenidors 
situats a la via pública. Aquests contenidors tindran grafiada de forma clarament visible la 
identificació de l’usuari particular.  

Els usuaris que tinguin atorgats els contenidors d’ús exclusiu, només hi podran dipositar la 
matèria orgànica degudament seleccionada.  

Aquests usuaris estan obligats a utilitzar i guardar, dintre dels seus establiments, els contenidors 
homologats per al dipòsit dels residus que generen, i portar-ne el seu manteniment i neteja. 
També tenen l’obligació de portar el contenidor o contenidors que els hi han estat assignats al 
punt de recollida que determini l’Ajuntament, a les hores establertes, i retirar-los de la via 
pública quan s’hagin buidat.  

3. Servei de recollida sectorial de residus  

L’Ajuntament podrà establir els serveis de recollida sectorial de residus urbans que consideri 
més convenients, tals com:  

a) La recollida de mobles, estris i trastos vells domèstics, per un volum màxim determinat per 
l’Ajuntament.  

b) La recollida selectiva de vidre i paper i cartró als comerços del municipi.  

Els residus definits als apartats a) i b) anteriors, tindran la consideració de propietat municipal a 
partir del moment en que dins de l’horari establert a l’efecte, siguin dipositats a la via pública. 
Es prohibeix, per tant l’abandonament incontrolat d’aquests residus a la via pública.  

La recollida de mobles, estris i trastos vells, es realitzarà prèvia concertació amb el Servei 
Municipal de recollida de residus. La seva retirada per part d’aquest servei municipal està 
condicionada a què es dipositin a la via pública a l’hora i dia convinguts prèviament. Si el dia i 
hora proposats pel Servei Municipal de recollida no s’adapten a les necessitats de les persones 
interessades, poden optar per transportar els residus a la deixalleria comarcal.  

La recollida selectiva de vidre, paper i cartró que l’Ajuntament estableixi en diferents sectors 
del municipi destinada de manera específica als comerços i altres establiments, es portarà a 
terme dintre dels horaris i dies establerts. Els establiments han de lliurar el material a la via 
pública de la forma que determini el Servei de Recollida. Els usuaris d’aquesta recollida 
específica estan obligats a utilitzar aquest servei de recollida específica i per tant no poden fer ús 
dels contenidors destinats a la recollida d’aquests residus que estan situats a la via pública.  
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Aquest servei de recollida selectiva i específica de vidre, paper i cartró, obligarà als comerciants 
a fer efectiva la taxa que a tal efecte aprovi l’Ajuntament.  

4. Servei de deixalleria  

La deixalleria és un centre comarcal de recepció de residus, destinats a la recepció diferenciada 
de residus transportats i lliurats pels ciutadans, a l’emmagatzematge en contenidors adients per a 
cada fracció i al transport dels residus fins als tractadors autoritzats de residus. Tot això amb 
l’objectiu de facilitar-ne la seva valorització.  

Poden utilitzar el servei de la deixalleria els ciutadans particulars, com també les oficines, els 
comerços les entitats públiques i privades i la petita indústria, que no tinguin l’obligació de 
contractar gestors autoritzats per la recollida específica dels residus que generen, amb les 
limitacions de volum, pes i tipologia que s’estableixen a l’Ordenança Reguladora de la 
Deixalleria Comarcal de l’Alt Camp.  

Amb caràcter general, la utilització de la deixalleria per part dels usuaris particulars que hi 
lliurin residus d’origen domèstic, no estarà subjecte a cap contraprestació. Mitjançant la 
corresponent Ordenança Fiscal, del Consell Comarcal pot establir les taxes que per la utilització 
de la deixalleria han de satisfer els usuaris titulars d’activitats industrials, comercials o de 
serveis.  

No es pot admetre el lliurament a la deixalleria de residus industrials que no estiguin identificats 
per part del gestor, ni en cap cas, residus industrials especials, tòxics i perillosos, ni residus 
sanitaris.  

5. Prohibició de l’ús de la xarxa de sanejament  

Cap residu sòlid pot ser evacuat a la xarxa de clavegueram. Per tant, queda prohibida la 
instal·lació de trituradors domèstics o industrials que per les seves característiques evacuen els 
productes triturats a la xarxa de clavegueram.  

6. Règim de propietat dels residus  

Un cop dipositats dins dels contenidors o recipients establerts, els residus adquiriran caràcter de 
propietat Municipal, d’acord amb la Llei 42/1975 de 19 de novembre de Recollida i Tractament 
de les deixalles i residus sòlids urbans.  

Cap persona física o jurídica pot dedicar-se a la recollida i aprofitament dels residus, excepte 
que compti amb una autorització Municipal.  

7. Operacions a realitzar amb els residus  

La prestació del servei de recollida de residus urbans és obligació de l’Ajuntament. S’exclouen 
d’aquest servei obligatori, en la forma establerta en la legislació vigent i en aquesta Ordenança, 
els residus de tipus industrial, de construcció, sanitaris, contaminants, corrosius, tòxics, i 
perillosos i tots aquells que la seva gestió exigeixi l’adopció de mesures especials, higièniques, 
profilàctiques o de seguretat.  

La prestació d’aquest servei compren les següents operacions:  

- Trasllat dels residus i el buidatge dels mateixos als vehicles de recollida.  
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- La devolució dels elements de contenció un cop buidats, als punts originaris.  

- El transport i descàrrega dels residus als punts de tractament i/o eliminació.  

Només el personal autoritzat podrà fer entrega dels residus als punts de tractament o eliminació.  

8. Infraccions i sancions  

8.1 Infraccions  

Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes establertes en 
aquesta Ordenança, com també aquelles que estiguin tipificades a la legislació de rang superior.  

Correspondrà a l’Ajuntament, la vigilància en el compliment de les normes de la present 
Ordenança, amb la facultat i l’obligació de denunciar qualsevol infracció.  

Així mateix, correspondrà a l’Ajuntament atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments 
dels ciutadans, impulsant les accions que en cada cas corresponguin.  

Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per l’Alcalde, o bé per 
altres òrgans de l’Administració municipal, l’exercici de les quals els hagi estat confiada per 
delegació.  

A més de la imposició de la sanció corresponent, l’Administració municipal ha d’adoptar les 
mesures escaients pel rescabalament dels danys que s’hagin pogut ocasionar o per a l’execució 
de qualsevol altre mesura que es consideri adient.  

8.1.1 Tipificació d’infraccions  

Les infraccions es classifiquen en lleus i greus.  

En matèria de residus urbans, segons la present Ordenança es consideren infraccions:  

- Lliurar a la recollida de residus urbans, els residus que d’acord amb la relació de l’apartat 1.1 
de l’Ordenança estiguin exclosos del servei de recollida (residus prohibits).  

- Dipositar residus de naturalesa i composició diferent als admissibles per a cada tipus de 
contenidor.  

- Dipositar els residus fora dels contenidors.  

- No utilitzar els contenidors que determinin els serveis municipals.  

- Lliurar les deixalles sense complir els requisits o les condicions fixades en aquesta Ordenança.  

- Tractar o manipular els contenidors sense cura.  

- Deixar els residus en llocs, horaris i/o condicions no permeses per aquesta Ordenança.  

- Treure a la via pública els contenidors d’ús exclusiu, fora dels dies assignats, o no retirar-los 
dins de l’horari previst.  
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- No deixar en perfectes condicions de netedat les superfícies de la via pública ocupada, en el 
moment de retirar el contenidor.  

- Incomplir les normes d’utilització de la deixalleria.  

- Desplaçar de la seva ubicació els contenidors de recollida de residus sense autorització.  

- Qualsevol acció contrària a les previsions d’aquesta Ordenança.  

Aquestes infraccions quan siguin produïdes per un usuari particular tindran la consideració de 
lleus i quan sigui produïdes pels titulars d’una activitat comercial tindran la consideració de 
greus, això basat en el fet de la diferencia quantitativa del volum de residus que genera un 
particular respecte del que genera un comerciant.  

8.2 Sancions  

8.2.1 Responsabilitat  

Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança, totes aquelles persones 
que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o 
persones jurídiques. Excepte aquells que siguin menors d’edat, on respondran per ells els pares, 
tutors o aquells que disposin de la custòdia legal.  

8.2.2 Graduació de les sancions  

Les sancions es graduen tenint en compte les circumstàncies següents:  

- La gravetat de la infracció.  

- El benefici obtingut.  

- El perjudici causat als interessos generals.  

- La intencionalitat.  

- La reiteració.  

- La reincidència.  

En la fixació de les multes es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no 
resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes infringides.  

8.2.3 Sancions en matèria de recollida de residus  

Les infraccions per l’incompliment de les disposicions contingudes en aquesta Ordenança seran 
sancionades amb les multes següents:  

Les infraccions tipificades com a lleus en matèria de residus urbans seran sancionades amb 
multes que van des de 100 EUR fins a 300 EUR.  

Les infraccions tipificades com a greus en matèria de residus urbans seran sancionades amb 
multes que van des de 100 EUR fins a 3.000 EUR.  
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9. El procediment sancionador  

El procediment sancionador serà el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de novembre, previst 
per les actuacions de l’Administració de la Generalitat, que permet aplicar, quan correspongui, 
d’un procediment abreujat en l’àmbit sancionador.  

Quan la proposta de resolució del procediment sancionador, tramitat per 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.  

El procediment s’inicia d’ofici com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan competent, per 
petició raonada d’altres òrgans a partir de les actes esteses per part dels serveis d’inspecció 
degudament habilitats o per denúncia presentada per qualsevol persona.  

10. Disposició final  

Aquesta Ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada el 20 de desembre de 2003, entrarà en vigor un cop aprovada per aquest 
Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província1 i hagi 
transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. Romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació.  

 

                                                 
1 Publicació aprovació inicial BOP núm. 7 de 10 de gener de 2004. 
Publicació text íntegre BOP núm. 83 de 8 d’abril de 2004. 


