
Núm. 5309
AJUNTAMENT DE

FIGUERES

Anunci sobre aprovació definitiva
ordenança reguladora de la gestió dels
residus municipals

El text de l'Ordenança reguladora de
la gestió dels residus municipals, ha
resultat aprovat definitivament en no
haver-se presentat cap al·legació ni sug-
geriment al que havia estat aprovat ini-
cialment pel Ple de l'Ajuntament en la
seva sessió de data 3 de novembre de
2005.

L'esmentat text, que es transcriu a
continuació, entrarà en vigor transcorre-
gut el termini de 15 dies hàbils comptats
a partir del dia següent hàbil al de la
publicació d'aquest anunci al Butlletí Ofi-
cial de la Província de Girona.

"ORDENANÇA REGULADORA DE
LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICI-
PALS

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENE-
RALS 

Article 1.- Objecte 
1. Aquesta Ordenança té per objectiu

regular la gestió dels residus municipals i
establir les condicions en les quals
l’Ajuntament de Figueres ha de prestar i
l’usuari ha d’utilitzar el servei de reco-
llida de residus municipals, i altres resi-
dus la gestió dels quals correspongui als
ens locals. 

Aquesta ordenança regula les situa-
cions i activitats següents:

–La recollida selectiva dels residus
municipals d'origen domiciliari.

–La gestió dels residus comercials.
–El servei de deixalleria.
2. Es consideren usuaris del servei

municipal de recollida de residus tots els
veïns i altres persones físiques o jurídi-
ques titulars de qualsevol tipus d’establi-
ment professional, comercial o de servei
ubicat en el terme municipal.

3. Sens perjudici del que s’estableix
en els paràgrafs anteriors, els establiments
professionals, comercials, industrials o de
serveis, han de gestionar els seus residus
directament o a través d’un gestor degu-
dament autoritzat i inscrit en el Registre
de Gestors de Residus de Catalunya, res-
pectant en tot cas la selecció de fraccions
que s’estableix en aquesta Ordenança. En
la gestió d’envasos i residus d’envasos
industrials comercials és d’aplicació, el
que estipula la Llei 11/1997, de 24
d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i
les altres normes, estatals o autonòmi-
ques, que la puguin desplegar o substituir. 

Article 2.-Àmbit d’aplicació
1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta

Ordenança de gestió dels residus és tot el
terme municipal de Figueres.

Article.3.- Objectius
La política de l’Ajuntament de Figue-

res en matèria de gestió dels residus està
adreçada a la consecució dels següents
objectius:

1. Fomentar per tots els mitjans al seu
abast la minimització dels residus domès-
tics produïts.

2. Reduir la quantitat i la perillositat
dels residus en origen, disminuint alhora
l’ús de materials especials, tant en la pro-
ducció com en els productes elaborats.

3. Augmentar la reutilització, el reci-
clatge i la valoració dels residus en el
conjunt de la gestió dels residus munici-
pals.

4. Limitar la disposició del rebuig
dels residus a les fraccions residuals no
susceptibles de valorització.

5. Coordinar la gestió dels residus
municipals amb la gestió dels residus
especials i industrials,en virtut de l’hete-
rogeneïtat d’aquests i de la intersecció de
diverses categories de residus, tant en el
marc jurídic vigent com en el de la gestió.

6. Integrar els objectius anteriors en
programes de sensibilització i consiencia-
ció social que suscitin la participació i
col.laboració dels ciutadans, dels agents
econòmics i de totes les instàncies de
l’Administració.

Artricle 4.- Residus Municipals
Són residus municipals els residus

domèstics, els residus de comerços, ofici-
nes i serveis i els altres residus que, per la
seva naturalesa o composició, poden assi-
milarse als residus domèstics, incloses les
fraccions recollides selectivament. Es
consideren diversos grups de residus
municipals:

a) Residus municipals ordinaris: Són
els residus generats en domicilis particu-
lars, comerços, oficines i serveis, així
com tots aquells que no tinguin la consi-
deració de residus especials i que per la
seva naturalesa o composició puguin assi-
milar-se als que es produeixen en els
esmentats llocs o activitats. Tenen també
la consideració de residus municipals:

–Els residus procedents de la neteja
de vies públiques, zones verdes i àrees
recreatives.

–Animals domèstics morts,
–Mobles i estris.
–Residus i enderrocs procedents d'o-

bres menors i reparació domiciliària.
Els residus municipals ordinaris es

divideixen en les següents fraccions resi-
duals:

a) Matèria orgànica. Comprèn els
residus orgànics propis de la llar, que es

produeixen principalment en les cuines,
en la manipulació, preparació i consum
de menjar, i també els residus provinents
de generadors singulars, com ara mercats,
restaurants, hotels, comerços d’aliments,
grans superfícies comercials i altres.
També s’inclouen en aquesta categoria els
residus de jardineria i poda, tant si prové
d’espais públics com privats.

b) Paper i cartró. Comprèn diaris,
revistes, fullets, cartrons, paper escrit,
paper d’ordinador, paper de cuina i tota
mena d’envasos i embolcalls d’aquests
materials.

c) Vidre. Inclou els residus d’envasos
d’un sol ús, utilitzats per a les ampolles
d’aigües minerals, vins, licors, cerveses,
refrescos, conserves, menjars preparats i
altres envasos, així com els vidres de
finestres i miralls lliurats a les deixalle-
ries.

d) Plàstics. Inclou tota mena d’enva-
sos i altres productes fabricats amb mate-
rials plàstics, en les seves diferents com-
posicions: polietilè de baixa densitat
(PEBD), polietilè d’alta densitat (PEAD),
polipopilè (PP), poliestirè (PS), policlorur
de vinil(PCV), polietilè tereftalat (PET),
poliuterà (PU) i qualsevol altre.

e) Metalls. Inclou tota mena d’ele-
ments, productes, envasos, llaunes o
embalatges de ferro, coure, plom, llautó,
alumini, acer o de qualsevol altre metall o
aliatge de metalls.

f) Tèxtils. Inclou roba, draps, restes
de tapisseria, però també calçats i altres
peces de vestir en pell.

g) Runes. Enderrocs i altres residus
de la construcció i la demolició d’edificis
la gestió dels quals és competència muni-
cipal, de conformitat amb el que disposa
al respecte el Decret 201/1994, de 26 de
juliol.

h) Residus sanitaris (grups I i II).
Aquests residus es gestionaran de confor-
mitat amb el que estipula el Decret
27/1999, de 9 de febrer, i les normes que
el despleguin o substitueixin.

i) Materials compostos de dues o més
fraccions, sempre que siguin valoritzables
de forma independent.

j) Rebuig. Materials no inclosos en
cap de les fraccions residuals anteriors o
que, tot i que formin part d’algun d’ells,
no són valoritzables.

b) Residus municipals especials. Són
residus que tenen el mateix origen que els
residus ordinaris, però que a causa de la
seva composició han de ser gestionats de
manera diferenciada perquè poden com-
prometre el tractament biològic o la recu-
peració d’altres fraccions, a més de com-
portar un risc per al medi o per a la salut
de les persones, com ara pintures, llums
fluorescents, piles usades, frigorífics, olis
usats, bateries de cotxe, runes, enderrocs
i residus... o qualsevol altre residu quali-
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ficat com especial en el Catàleg de Resi-
dus de Catalunya.

c) Residus comercials: Són aquells
residus municipals generats per l’activitat
pròpia del comerç al detall, a l’engròs,
hostaleria, bars, mercats, oficines i ser-
veis. 

Als efectes d'aquesta ordenança, que-
den incloses en aquesta categoria els
envasos i residus d'envasos comercials, la
gestió dels quals no es realitzi a través
d'un sistema de dipòsit, devolució i
retorn, o un sistema integrat de gestió,
d'acord amb la legislació específica d'a-
plicació.

Són equiparables a aquesta categoria
de residus, a efectes de gestió, els residus
originats a la indústria que tenen la consi-
deració d'assimilables a municipals d'a-
cord amb el que estableix la legislació
específica en matèria de residus.

Queden exclosos com a residus
comercials els materials barrejats, la
matèria orgànica, els residus industrials
en grans quantitats i els residus radioac-
tius

d) Residus voluminosos. Són residus
que no poden ser evacuats per mitjans
convencionals de recollida per causa de la
seva envergadura, com grans electro-
domèstics, mobles, matalassos, somiers,
portes i altres.

e) Sistemes orqanitzats de qestió: Són
els sistemes integrats de gestió, els siste-
mes de dipòsit, devolució i retorn previs-
tos en la legislació específica d'aplicació.

f) Recollida selectiva: el sistema de
recollida separada de les diferents frac-
cions diferenciades, procedents de reco-
llida domiciliària, que permetin la separa-
ció dels materials valoritzables continguts
en els residus, per tal de fer possible el
seu aprofitament.

Als efectes de la correcta recollida
selectiva serà d'aplicació el contingut de
l’annex 1 de la present Ordenança el qual
conté el Ilistat de residus que cal que se
separin i els que no cal que se separin.

g) Deixalleria: La deixalleria munici-
pal és una instal.lació de servei públic
que actua com a centre de recepció i
selecció de residus municipals per a la
seva valorització o disposició adequada a
la normativa vigent.

De forma preferent la deixalleria es
dedica a aquells residus municipals dels
quals no s'efectua la recollida selectiva en
la via pública i a aquells que per ser o
incorporar matèries o substàncies perillo-
ses, s'han de gestionar de forma especí-
fica.

Els residus voluminosos i els residus
municipals especials són objecte d’una
gestió específica.

Article 5.- Residus exclosos del servei
municipal de recollida de residus

1. Queden exclosos del servei munici-
pal de recollida de residus els materials
següents:

a) Els residus industrials no assimila-
bles a comercials i domèstics. 

b) Els rebuigs, cendres i escòries pro-
duïts en fàbriques, tallers, magatzems i
instal·lacions de tractament de residus.

c) Les cendres produïdes en instal-
lacions de calefacció central dels edificis.

d) Els residus sanitaris especials,
generats per hospitals, clíniques, centres
assistencials, laboratoris i altres establi-
ments similars, inclosos en els Grups III i
IV del Decret 27/1999, de 9 de febrer, o
norma que el substitueixi.

e) La recollida domiciliària d’animals
morts.

f) Les deixalles i fems produïts en
escorxadors, granges, laboratoris, caser-
nes i altres establiments similars, públics
o privats.

g) Els productes procedents del deco-
mís.

h) Qualsevol material residual que, en
funció del seu contingut o presentació, es
pugui qualificar de tòxic o perillós.

i) Qualsevol altre material residual
assimilable als assenyalats en els números
anteriors i, que en tot cas, els que en cir-
cumstàncies especials determini l’alcalde
o regidor corresponent.

2. Els posseïdors dels residus esmen-
tats en el paràgraf anterior són responsa-
bles de la seva recollida i gestió a càrrec
de gestors de residus degudament autorit-
zats.

Article 6. Obligacions
1-Tots els habitants de Figueres han

de prendre consciència i col.laborar en el
manteniment i conservació del medi
ambient tot procurant adoptar una con-
ducta adreçada a evitar i prevenir la gene-
ració de residus.

2- Així mateix, estan obligats a
denunciar a l’autoritat municipal les
infraccions que en matèria de gestió de
residus presenciïn o aquelles de les quals
tinguin un coneixement cert.

3- L'Ajuntament s'obliga a atendre les
reclamacions, denúncies i suggeriments
dels ciutadans, i exercir les accions que
en cada cas corresponguin.

4-Tots els ciutadans estan obligats al
compliment puntual de la present Orde-
nança i de les disposicions complementà-
ries que en matèria de gestió de residus i
manteniment de l’estètica de la ciutat
dicti en qualsevol moment l’Alcaldia en
exercici de les seves facultats.

5- L'Autoritat municipal podrà exigir
en tot moment el compliment immediat
de la present Ordenança i obligar el cau-
sant d'un deteriorament a la reparació de
l’afecció causada, sens perjudici de la
imposició de la sanció que correspongui.

6- L'Alcaldia, a proposta dels serveis
municipals corresponents, sancionarà, -
d'acord amb el que s'estableix al capitol
de sancions i infraccions- als que amb la
seva conducta contravinguin el que dispo-
sen la present Ordenança.

Article 7.- Categories d’usuaris dels
serveis municipals de recollida

1. Els ens locals hauran de fixar taxes
que garanteixin l’autofinançament dels
serveis municipals de recollida i tracta-
ment de deixalles, d’acord amb el que
s’estableix en la Llei 6/1993 de 15 de
juliol reguladora dels residus.

2. Aquestes taxes s’establiran en fun-
ció del tipus d’usuaris dels serveis, la
quantitat de residus produïts i la seva
tipologia.

2.1 Usuaris domèstics
a) Les categories d’usuaris domèstics

s’estableixen en funció de la progressivi-
tat en la producció de residus.

b) Les taxes per a la prestació del ser-
vei de recollida i tractament de residus
s’establirà per a cadascun dels habitatges,
en funció de la categoria assignada i
d’acord amb la corresponent Ordenança
fiscal.

2.2 Titulars d’activitats econòmiques
a) Les categories d’activitats econò-

miques s’estableixen en funció de la tipo-
logia de l’activitat econòmica, dels resi-
dus produïts i de la quantitat de deixalles
generades.

b) En relació al volum de residus
generats es preveuran, en la corresponent
ordenança fiscal, diferents categories per
a cada grup d’activitats.

c) Les taxes per a la prestació del ser-
vei de recollida i tractament de residus
s’establiran en funció de la categoria
assignada i desglossat per fraccions de
residus.

d) D’acord amb la corresponent orde-
nança fiscal, cada activitat podrà descon-
nectar del servei de recollida i tractament
de deixalles per aquella o aquelles frac-
cions de residus que realitzi a través d’un
gestor de residus autoritzat, sempre i quan
aporti la documentació necessària que
així ho acrediti. 

e) És obligatori incloure en el pro-
jecte de l’activitat totes les dades i la
informació relativa a la producció de resi-
dus, la seva tipologia, la possibilitat de
disposar de contenidors, etc., d’acord amb
el que disposa el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, en l’article 66, de tal manera que
en la resolució de l’activitat es pugui
definir el grup i la categoria de l’activitat.

2. L’assignació de la categoria a cada
activitat econòmica es realitzarà:

a) En els supòsits de nova alta d’acti-
vitats la categoria assignada serà la que
dictamini la resolució de l’activitat, previ
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estudi del seu projecte tècnic i dels infor-
mes tècnics corresponents.

b) En els supòsits d’inspeccions rea-
litzades en activitats en funcionament la
categoria assignada serà la que dictami-
nin, previ informe, els serveis tècnics.

Article 8.- Canvis en la categoria
d’usuaris

Les variacions de categoria d’una
activitat es poden donar en els següents
supòsits:

a) D’ofici, per inspecció dels serveis
tècnics, previ informe que determini la
idoneïtat del canvi de categoria de l’acti-
vitat

b) Per sol·licitud del titular de l’acti-
vitat, prèvia inspecció i informe dels ser-
veis tècnics, que determinin la idoneïtat
del canvi de categoria de l’activitat.

CAPÍTOL II. RECOLLIDA SELEC-
TIVA DE RESIDUS MUNICIPALS
D’ORIGEN DOMICILIARI.

Article 9.- Modalitats de la recollida
selectiva de residus.

La recollida dels residus municipals
d’origen domiciliari es portarà a terme a
partir de les següents modalitats:

a) Recollida per mitjà de contenidors
a la via pública.

b) Recollida per mitjà de bosses dipo-
sitades a la vorera o bé en les àrees d’acu-
mulació que es determinin.

c) Recollida per mitjà de contenidors
soterrats autoritzats.

Article 10.- Drets i deures dels ciuta-
dans

1) La utilització de les modalitats i
sistemes que determini l’Ajuntament per
a cada zona de la ciutat i tipus d’usuari. 

2) El compliment de les normes d’uti-
lització i funcionament que estableixi
l’Ajuntament per als sistemes de recollida
implantats en cada zona i/o tipus d’usuari

3) Correspon als ciutadans separar les
diferents fraccions i dipositar-les en els
elements de contenció específics que a tal
efecte estan instal.lats a la via pública,
fent-ne ús específic dels establerts per a
cada una de les fraccions. A aquest efecte
sera d'aplicació el contingut de l’annex 1.

4) És obligatori tancar la tapa del con-
tenidor, un cop utilitzat.

5) Els particulars han de seguir les
instruccions que figuren de forma visible
en els elements de contenció, a fi que la
qualitat dels residus recollits sigui òptima
i permeti la seva valorització.

6) Els elements de contenció (conte-
nidors o cubells) per a la recollida selec-
tiva de les diferents fraccions, ubicats a la
via pública, són identificats de forma

cromàtica, el paper/cartro s’ha de diposi-
tar en els contenidors de color blau, el
vidre en els contenidors de color verd, els
envasos i residus d'envasos es dipositaran
en contenidors de color groc, i pel que fa
a la fraccio orgánica en contenidors amb
cos de color beige i tapa de color marro,
en el cas dels cubells per recollida selec-
tiva d'orgànica seran de color marro. Tots
els elements de contenció disposen de
pictogrames i textos especifics, en els
quals queda clar l’ús al que son destinats.

7) És obligatori dipositar la fracció
orgànica dels residus municipals en l'inte-
rior de l’element de contenció (cubell o
contenidor) per a la recollida de la matè-
ria orgànica, mitjançant la utilització de
bosses preferentment compostables i tan-
cades.

8) Es prohibeix deixar les deixalles
als contenidors, sens perjudici de les
modificacions que es puguin introduir,
fora de l’horari establert (de 20 a 22
hores)

9) Els residus de la fracció del rebuig
han de ser presentades en bosses perfec-
tament tancades. En cap cas és permesa la
presentació de residus a dojo. 

10) Quan el sistema de recollida sigui
mitjançant contenidors no és permesa la
disposició de residus i objectes fora
d’aquests elements de contenció. 

11) Els usuaris estan obligats a pre-
sentar les deixalles en condicions que no
produeixin abocaments mentre es realitza
l’operació de càrrega. Si per incompli-
ment d’aquest deure es vessen a la via
pública, l’úsuari n’és el responsable. 

Article 11.- Prohibicions dels ciuta-
dans

1. Resta prohibit dipositar en l’inte-
rior del contenidor especific per a la reco-
llida selectiva dels residus municipals
qualsevol material o residu que no s'ajusti
al que preveu aquesta Ordenança.

2. Resta prohibit moure o traslladar
els contenidors fora del lloc previst pels
serveis tècnics municipals per a la ubica-
ció d'aquests contenidors.

3. Els residus voluminosos no podran
ser dipositats en l’interior d'aquests, con-
tenidors. Alternativament, aquest tipus de
residu podrà ser objecte de recollides
domiciliàries específiques o bé haurà de
ser portat, per part dels generadors, a la
deixalleria municipal.

4. Resta prohibit dipositar residus en
estat líquid a l’interior d'aquests conteni-
dors.

5. Resta prohibit dipositar escombra-
ries fora dels contenidors, havent d'apro-
fitar la capacitat dels mateixos.

6. Els vehicles no podran interferir les
operacions de càrrega i descàrrega dels
contenidors.

Article 12.- Control de l’activitat
1. Els serveis municipals exerciran el

control i inspecció pel que fa a la qualitat
de la separació i faran les amonestacions
i sancions, si s'escau, a les persones res-
ponsables.

2. L'Ajuntament establirà la freqüèn-
cia de recollida i neteja dels contenidors,
així com els horaris més adients per a
dur-les a terme.

3. L'Ajuntament pot introduir modifi-
cacions en les modalitats, sistema, freqüèn-
cies i horaris del servei per tal de millorar
el servei de recollida i l’interès públic. 

4. Correspon a l’Ajuntament o
empresa adjudicatària del servei, la neteja
dels contenidors, el seu entorn i la repara-
ció o substitució dels que s'hagin fet
malbé.

5. Els contenidors han d'estar distri-
buits en el municipi, segons les necessitats
de la població i la generació de residus.

6. La ubicació dels contenidors és
decidida pels serveis tècnics de l’Ajunta-
ment.

6. L'Ajuntament pot establir guals o
reserves d'espai a les voreres o espais
adients de la via pública per a l’emplaça-
ment dels contenidors.

CAPÍTOL III. GESTIÓ DELS RESI-
DUS COMERCIALS

Article 13.- Recollida a activitats
comercials

Comprèn la recollida dels residus
generats per l’activitat pròpia del comerç
al detall, a l’engròs, hostaleria, bars, mer-
cats, oficines i serveis, o qualsevol altre
tipus d’activitats assimilables a les ante-
riors. Aquest servei de recollida es presta
a totes les activitats, excepte aquelles que
hi renunciïn expressament. 

Article 14.- Responsabilitat en la ges-
tió dels residus comercials

És responsable de la gestió dels resi-
dus comercials el titular de l’activitat que
els genera, el qual ha de gestionar-los per
si mateix d'acord amb les obligacions
pròpies de tot posseïdor o productor de
residus.

En el cas que el proveïdor dels pro-
ductes que generen els residus comercials
hagi assumit la responsabilitat de gestió
mitjançant la seva adhesió a un sistema
organitzat de gestió, el posseïdor final o
titular de l’activitat comercial ha d'assumir
la responsabilitat de Iliurar aquests residus
en les condicions establertes pel sistema
organitzat de gestio i/o l’Ajuntament.

Article 15.- Obligacions del posseïdor
de residus comercials

1. Per tal de donar compliment al que
disposa l’article anterior i realitzar un
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correcta gestió, el titular de l’activitat
comercial, en la seva condició de posseï-
dor final dels residus haurà de:

a) Contractar el servei de gestió d'a-
quests residus a un gestor autoritzat per la
seva recuperació, reciclatge o valoritza-
ció, sempre que sigui possible, o bé per la
disposició del rebuig, assumint directa-
ment el cost d'aquesta gestió.

b) Mantenir els residus en condicions
adequades d'higiene i seguretat mentre
estiguin en el seu poder.

c) Lliurar els residus en les condi-
cions adequades de separació per mate-
rials que permetin, sempre que sigui pos-
sible, el seu reciclatge, recuperació o
valorització.

d) Tenir a disposició de l’Administra-
ció els documents acreditatius de realitzar
una correcta gestió dels residus.

e) Lliurar els residus comercials que
posseeixi i que estiguin adherits a un sis-
tema organitzat de gestió, en les condi-
cions establertes pel sistema organitzat de
gestio i/o l’Ajuntament

2. En els supòsits en què l’Ajunta-
ment estableixi un servei específic de
gestió per aquests residus, el titular de
l’activitat o posseïdor dels residus comer-
cials haurà d'acollir-s’hi assolint sempre
el cost de gestió i quedant obligat al com-
pliment de les obligacions contingudes en
els apartats b), c), d) i e) anteriors.

Article 16.- Serveis municipals de
gestió de residus comercials

El posseïdor final haurà de gestionar
cada fracció d'acord amb el sistema de
recollida que s'estableixi des de l’Ajunta-
ment (recollida especifica, contenidors de
vorera, d'àrea d'aportació, deixalleria, etc.),
vetllant per tal que el lliurament d'aquests
residus no representi, en cap cas, una
molèstia per als usuaris de la via pública.

Article 17.- Prohibicions
1. Queda prohibit el lliurament de

residus comercials al servei de recollida
municipal per part d'aquells posseïdors
finals que no hagin abonat els preus
públics o taxa corresponents a l’ús d'a-
quests serveis.

2. En qualsevol cas, queda prohibit
l’abandonament de residus comercials a
la via pública.

Article 18.- Informació a les Admi-
nistracions Públiques

Els posseïdors finals de residus
comercials hauran d'acreditar documental-
ment davant de l’Ajuntament que realitzen
la gestió dels residus a través de gestors
autoritzats, o bé a través de retorns al pro-
veïdor. A més, el posseïdor final haurà
d'informar anualment dels residus comer-
cials generats per material, i la previsió de
generació per al proper any.

CAPÍTOL IV. SERVEI DE RECO-
LLIDA SECTORIAL DE RESIDUS

Article 19.- Modalitats de recollides
sectorials de residus

Els serveis de recollida sectorial de
residus són els que tenen per objecte la
recollida de voluminosos

a.1) D’origen domèstic: com mobles,
estris domèstics, matalassos, somiers,
trastos vells i altres materials rebutjats
pels ciutadans en les seves activitats de
reparació o substitució de l’equipament
domèstic, amb exclusió de qualsevol
mena de residus d’origen comercial.

a.2) D’origen comercial: la recollida
de residus voluminosos que provinguin
d’activitats comercials de serveis i
d’altres establiments públics i privats,
assimilables a residus municipals. En cap
cas seran objecte de recollida sectorial els
residus industrials.

Article 20.- La recollida de volumino-
sos

1. La recollida de residus volumino-
sos s’efectuarà, en funció del seu origen,
mitjançant les modalitats que a continua-
ció es preveuen:

a.1) Servei de recollida a domicili, de
caràcter onerós si així ho preveu la
corresponent Ordenança fiscal.

a.2) Utilització per part dels ciutadans
de les deixalleries municipals.

a.3) A la porta del domicili amb
caràcter gratuït, prèvia notificació de
sol·licitud del servei, amb la freqüència i
pes i volum que determini l’Administra-
ció municipal.

b) la recollida dels residus volumino-
sos d’origen comercial s’efectuarà en les
modalitats següents:

b.1) Servei de recollida a domicili, de
caràcter onerós, amb coneixement previ
dels serveis tècnics i en aplicació del que
disposi la corresponent Ordenança fiscal.

b.2) Utilització del servei de deixalle-
ria amb els límits establerts per l’orde-
nança fiscal.

2. No és permès l’abandonament de
cap mena de residus voluminosos a la via
pública.

3. El servei municipal de recollida de
voluminosos no es farà càrrec de la gestió
dels voluminosos produïts per particulars
que suposin la neteja o desembaràs de
locals o cases.

CAPÍTOL V. SERVEI DE DEIXA-
LLERIA

Article 21.- Objecte
L’objectiu del present capitol és regu-

lar el funcionament i la utilització de les
deixalleries, amb la finalitat de millorar la
gestió i la selecció dels residus sòlids

urbans de la població, tan els residus
especials com els valoritzables.

Article 22.- Concepte
1. La deixalleria municipal és un punt

de concentració de residus que evita la
seva dispersió, el seu abocament incon-
trolat i indiscriminat i la degradació del
medi ambient urbà i del municipi en
general.

2. La deixalleria municipal és un punt
de referència per orientar al ciutadà sobre
la gestió més adient que cal fer amb cada
tipus de residus que es genera i contri-
bueix a concienciar-lo en un sentit de res-
ponsabilitat cívica i de respecte al medi
ambient.

3. De forma preferent la deixalleria es
dedica a aquells residus municipals dels
quals no s’efectua la recollida selectiva
en la via pública i a aquells que per ser o
incorporar substàncies perilloses, o pel
seu volum o característiques, s’han de
gestionar de forma específica.

4. Les deixalleries poden consistir en
instal.lacions fixes o mòbils.

Article 23.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquest capitol

és la deixalleria municipal.

Article 24.- Gestió de les deixalleries
La gestió correspon a l’Ajuntament de

Figueres, el qual pot fer-ho de forma
directa o indirecta, o bé pot delegar
aquesta facultat a un ens supramunicipal,
sempre que s'obtingui l’autorització
expressa del Ple de l’Ajuntament si l’ens
en qüestió vol contractar la gestió del ser-
vei a una empresa privada.

Article 25.- Ubicació de les deixalle-
ries

1. La deixalleria fixe municipal
a) La deixalleria fixe municipal està

ubicada al Polígon Firal de Figueres.
b) A l’entrada de la deixalleria es

troba descrita la informació bàsica de la
instal.lació com:

–El nom de la deixalleria
–Dies i horari d'obertura
–Residus acceptats
–Quantitats màximes acceptades i

preus públics per l’excés de material
aportat

–Preus públics per a determinats tipus
d'usuaris....

2. La deixalleria municipal mòbil
a) La deixalleria mòbil és una

instal.lació que actua com annex de la
deixalleria fixe municipal, acostant
aquesta al ciutadà.

b) La deixalleria mòbil se situarà
periòdicament a tots els barris de la ciu-
tat, d’acord amb les necessitats de cada
zona. 
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Article 26.- Servei de la deixalleria
La gestió del servei de la deixalleria

ha de desenvolupar les següents tasques:
1. Obrir i tancar la porta a les hores

previstes.
2. Complimentar els fulls diaris d'in-

cidències, entrades i sortides d'usuaris i
de residus.

3. Atendre als usuaris amb amabilitat
i fer la tasca de sensibilitzador ambiental.

4. Garantir la correcta disposició dels
residus.

5. Impedir l’entrada de residus no
admesos i d'usuaris no admesos.

6. Impedir l’entrada al públic en el
magatzem de residus especials.

7. Prendre totes les precaucions
necessàries per evitar qualsevol tipus
d'accident.

8. Garantir que cap maquinària de la
deixalleria suposi una molèstia pel veïnat.

9. Actualització dels fulls informatius
del cartell d'anuncis.

Article 27.- Propietat dels residus
Els residus recollits son propietat de

l’ens local.

Article 28.- Usuaris de la Deixalleria
1. Poden utilitzar la deixalleria els

particulars establerts en l’àmbit de Figue-
res i rodalies. 

2. Els posseïdors de residus comer-
cials admissibles a la deixalleria hauran
de fer ús dels serveis específics implan-
tats per l’Ajuntament i només portaran a
la deixalleria aquells residus que no
siguin objecte de servei específic de reco-
llida porta a porta.

3. Les indústries, per la seva banda,
no son considerades com a usuaris de les
deixalleries. Aquests tipus de residus han
d'anar directament a la instal.lació de dis-
posició o valorització i el productor s'ha
de fer càrrec dels costos de gestió.

Article 29.- Horari de la deixalleria
La Deixalleria Municipal estara

oberta en horari partit de dilluns a dis-
sabte, amb l’horari següent

1. de dilluns a divendres: de 9 a 13
hores i de 16 a 18 hores.

2. Dissabtes: de 9 a 13,30
3. Aquests horaris podran ser modifi-

cats per la corporació municipal tenint en
compte l’estacionalitat i les hores
d’afluència dels usuaris.

Article 30.- Obligacions dels usuaris
1. L'usuari caldrà que s'identifiqui

amb nom, cognom i procedència del
residu (particular, taller, comerç, ajunta-
ment, etc...)

2. Cal respectar i complir les instruc-
cions del servei.

3. En tot moment s'han de seguir les
indicacions del personal de recepció per a

dirigir-se al lloc de descàrrega, respectant
les senyalitzacions i el limit de velocitat.

4. Els materials s'han de deixar al
contenidor corresponent seguint els car-
tells indicadors.

5. Cal evitar que quedin restes al terra
i al voltant dels contenidors. Si cau quel-
com s'haurà de recollir i ficar al conteni-
dor respectiu.

6. Qualsevol dubte es consultarà al
personal de recepció.

7. Els residus especials es lliuraran a
l’encarregat de la deixalleria per tal de
que els dipositi al contenidor més adient.
Aquests es lliuraran amb la màxima infor-
mació pel que fa a la composició i/o
característiques del residu.

Article 31.- Caràcter del servei de
Deixalleria

L'usuari haurà de pagar un preu
públic o taxa proporcional a la quantitat
de residus aportada.

Tanmateix els tallers, comerços, etc...
cal que paguin el cost de la gestió, d'a-
cord amb el que estableix l’ordenança fis-
cal.

El servei de deixalleria és totalment
gratuït per als particulars que hi aportin
residus domèstics.

Article 32.- Residus admissibles i
condicions de lliurament

1. Residus admissibles: a la deixalle-
ria s'admeten els residus municipals valo-
ritzables i els residus municipals especifi-
cats en l’annex 2.

2. La llista de residus admesos podrà
ser reduïda a consideració del municipi,
quan s'hagi implantat un sistema alterna-
tiu de recollida selectiva.

3. L'ens local competent podrà
ampliar la llista de residus admesos per
algun dels motius següents:

a) Per facilitar la correcta gestió de
fraccions que no són objecte de recollida
selectiva.

b) Complementar la recollida selec-
tiva que ja es realitza amb altres sistemes.

c) Incrementar els ingressos de la ins-
tal.lació amb la recollida d'altres residus
valoritzables.

d) Aprofitar l'existència d'un recupe-
rador proper per a un determinat material.

4. No seran admissibles a la deixalle-
ria els següents residus:

a) Materials barrejats
b) Matèria orgànica
c) Residus industrials
d) Residus radioactius 

Article 33.- Dipòsit dels residus per
part dels usuaris

Els residus hauran de ser dipositats
directament pels usuaris i de manera
selectiva als contenidors especifics de
cada categoria de residus, seguint les

directrius determinades pel responsable
del servei. En cap cas seran dipositats
directament sobre el sòl ni en el recinte
exterior.

Article 34.- Condicions relatives al
lliurament de residus

L'encarregat de la deixalleria haurà
d'informar als usuaris sobre els tipus de
residus que s'admeten i la seva disposició,
seguint les indicacions següents i les que
pugui establir la Agència Catalana de
Residus.

a) Respecte del vidre: L'usuari diposi-
tarà les ampolles de vidre, tant el de color
com el transparent, en el contenidor tipus
iglu, de color verd. Les ampolles de cava
es lliuraran a l’encarregat que les diposi-
tarà en el contenidor tipus gàbia, procu-
rant que no es trenquin. Les restes de
vidreprocedents de portes, finestres, etc...
es dipositaran en el contenidor metàl.lic.

b) Respecte dels envasos de plàstic i
dels brics: l’usuari dipositarà tots els
envasos de plàstics i els brics en el
mateix contenidor.

c) Respecte als pneumàtics: S'enten-
dran com a pneumàtic només la coberta
de cautxu, assegurant-se que la llanta
metàl.lica és separada prèviament i dipo-
sitada en el contenidor adient.

d) Respecte les bateries: L'emmagat-
zematge de bateries és efectuat en un lloc
tancat, ventilat i estanc. Les bateries seran
col.locades de forma que no es vessin els
liquids que contenen.

e) Respecte els dissolvents, pintures i
vernissos: En el moment de la retirada
dels dissolvents, pintures o vernissos
recollits, s'han de prendre les disposicions
necessàries per evitar basaments, sobre
tot en el cas de transvasament de reci-
pient.

f) Respecte dels fluorescents i llums
de vapor de mercuri: L'usuari haurà de
lliurar a l’encarregat els fluorescents i les
làmpades de mercuri sencers i dins de la
funda de cartró corresponent. Es recullen
separadament els fluorescents en forma
de tub recte de les làmpades o fluores-
cents de formes especials. No s'han d'ad-
metre a les deixalleries fluorescents d'ori-
gen no domèstic com ara indústries o
activitats comercials ni d'empreses de
manteniment o enllumenat públic. En
aquests cas, l'industrial o el titular de
l’activitat s'ha de posar en contacte direc-
tament amb el concessionari del servei
públic.

g) Respecte els frigorífics: No s'ad-
metran frigorífics o altres aparells amb
CFC’s de procedència no domèstica. En
aquest cas, l’industrial s'ha de posar en
contacte directament amb el concessionari
del servei públic.

h) Respecte les piles: Es recullen
separadament les piles botó i les piles for-
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mat gran. No s'han d'admetre piles o bate-
ries d'origen no domèstic. En aquest cas,
l’industrial o el titular de l’activitat s'ha
de posar en contacte directament amb el
concessionari del servei públic.

i) Respecte els olis minerals: No s'han
d'admetre olis minerals d'origen no
domèstic. En aquests cas, l'industrial o el
titular de l’activitat s'ha de posar en con-
tacte directament amb el concessionari
del servei públic. L'usuari lliurarà el
residu d'oli minerals al responsable de la
deixalleria. Tan mateix el contenidor de
residus d'oli mineral estarà separat fisica-
ment del contenidor de residus d'oli vege-
tal per tal d'evitar les barreges.

j) Residus especials en petites quanti-
tats: Es recolliran els residus especials en
petites quantitats separats en els següents
grups:

- Àcids
- Bases
- Dissolvents líquids
- Sòlids/pastosos
- Fitosanitaris
- Medicaments i cosmètics
- Aerosols
- Productes comburents
- Productes particulars, no identificats

i reactius de laboratori
- Olis usats
Aquests residus es dipositaran en con-

tenidors especifics sense efectuar barre-
ges.

Respecte els envasos buits que hagin
contingut residus especials s'emmagatze-
maran en el grup de residus especials en
petites quantitats corresponent al residu
que hagin contingut, sempre i quan
l’envàs quedi perfectament identificat.

CAPÍTOL VI. CONTENIDORS

Article 35.- Objecte
El present capítol d’aquesta Orde-

nança regula la ubicació de contenidors a
la via pública i als espais propers a la
mateixa, d’acord amb la Llei 6/1993, de
15 de juliol, reguladora dels residus.

Article 36.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquest capítol

és tot el terme municipal de Figueres.
Podrà modificar-se l’acompliment
d’aquestes especificacions en aquelles
zones de la ciutat on les característiques
urbanístiques de l’espai físic així ho
requerixin, previ informe dels serveis tèc-
nics de l’Ajuntament.

Article 37.- Tipologies dels conteni-
dors destinats a la recollida domiciliària

1. Els contenidors destinats als serveis
de recollida de deixalles poden ser de les
següents tipologies:

a) Contenidors de 1100 litres norma-
litzats destinats al rebuig o altres frac-
cions.

b) Contenidors de 240 litres normalit-
zats destinats a la matèria orgànica.

c) Contenidors de 2500 litres tipus iglú
destinats al paper, vidre i envasos lleugers.

d) Contenidors de 3000 litres desti-
nats al paper.

e) Contenidors soterrats destinats a
qualsevol fracció.

2. Els contenidors soterrats seran dels
models i característiques definits pel con-
sistori. En tot cas, la seva tipologia haurà
de pertmetre el seu buidatge mitjançant
els sistemes utilitzats pel servei públic de
recollida.

3. L’Ajuntament podrà ampliar les
tipologies de contenidors admesos en el
supòsits d’innovacions en el mercat i
segons les necessitats del moment.

Article 38.- Dimensions dels espais
destinats a contenidors de recollida domi-
ciliària

Es diferencien dos tipus de zones per
a la ubicació de contenidors a la via
pública destinats al servei general de
recollida domiciliària de residus:

a) Àrea d’aportació. Es consideren
com a tal les agrupacions de diversos
contenidors destinats a la recollida selec-
tiva de rebuig, orgànica, vidre, paper i
envasos lleugers, o d’algun d’ells mentre
no s’hagin desplegat la totalitat de conte-
nidors en el municipi. 

b) A requeriment de l’Ajuntament
determinades ubicacions de contenidors
hauran de ser soterrades, d’acord amb les
tipologies de contenidors i amb els
models definits pel consistori.

Article 39.- Nombre de contenidors
necessaris

1. En relació al càlcul del nombre de
contenidors necessaris a ubicar en funció
de l’edificació s’utilitzarà el següent
barem:

a) Per a nova edificació d’habitatges
unifamiliars o plurifamiliars s’ubicarà
com a mínim:

- Per a cada grup de 10 habitatges: 1
contenidor de rebuig.

- Per a cada grup de 10 a 30 habitat-
ges: 1 de rebuig, 1 contenidor de vidre, 1
contenidor de paper i cartró i 1 conteni-
dor d’envasos.

- Per a cada grup de 31 a 60 habitat-
ges: 3 contenidors de rebuig, 1 contenidor
de vidre, 2 contenidors de paper i cartró i
2 contenidors d’envasos 

- En cas d’un número d’habitatges
intermedi s’aplicarà la mesura d’1 conte-
nidor de rebuig per a cada 10 habitatges. 

b) En els casos que sigui necessari
es disposarà el mecanisme de subjecció
de contenidors que determini l’Ajunta-
ment.

c) Per a noves activitats productores
de residus comercials, industrials assimi-
lables a comercials i domiciliaris o de
serveis s’ubicaran els contenidors que
determini la respectiva resolució de la
llicència d’activitats classificades, la qual
especificarà la necesitat o no de conteni-
dors, la seva tipologia segons els siste-
mes de recollida, el seu nombre i la ubi-
cació.

CAPÍTOL VII. MESURES DE REGU-
LACIÓ DEL REPARTIMENT DOMICI-
LIARI DE PUBLICITAT DINÀMICA

Article 40.- Objectiu
1. Aquest Capítol té per objecte regu-

lar la publicitat comercial directa a les
bústies, amb la finalitat racionalitzar
aquesta activitat, reduint al màxim la pro-
ducció de residus de paper que genera,
minimitzant la quantitat de residus que
els serveis municipals han de recollir i
introduint els elements necessaris per dis-
minuir les molèsties que aquesta activitat
provoca a molts ciutadans.

2. Resta exclosa de l’àmbit d’aplica-
ció d’aquest capítol la propaganda institu-
cional o electoral.

Article 41.- Titulars de l’activitat
1. Només podran exercir l’activitat de

repartiment domiciliari de publicitat
dinàmica les empreses legalment consti-
tuïdes, que tinguin com a finalitat la dis-
tribució de material publicitari a les bús-
ties, sense perjudici de l’excepció
derivada de la propaganda institucional o
electoral.

2. En cap cas, es podrà repartir propa-
ganda a les bústies d’aquesta ciutat, sense
haver obtingut la preceptiva autorització
municipal.

Article 42.- Identificació de la publi-
citat

1. Tot el material publicitari repartit,
sigui de les característiques que sigui,
haurà de portar en un lloc visible una
identificació de l’empresa distribuïdora
(que contingui com a mínim el nom de
l’empresa, el seu número d’identificació
fiscal, l’adreça i el telèfon). Aquesta obli-
gació s’estén a les empreses anunciants
en el cas que siguin elles mateixes les
distribuïdores.

2. L’absència de la identificació de
l’empresa distribuïdora serà objecte d’una
sanció, que recaurà sobre l’empresa anun-
ciant.
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Article 43.- Forma d’efectuar el
repartiment domiciliari de publicitat

El repartiment domiciliari de publici-
tat s’ha d’efectuar d’acord amb els requi-
sits següents:

a) La publicitat serà dipositada a
l’interior de les bústies o en aquells
espais que els veïns o les comunitats de
propietaris hagin disposat per a la seva
col·locació.

b) Es prohibeix expressament deixar
la publicitat a terra dels vestíbuls dels
habitatges, a les entrades, portals o zones
comunes dels immobles.

c) El material publicitari objecte de
distribució s’haurà de plegar adequada-
ment i s’haurà de tenir en compte la mida
més habitual de la boca de les bústies.

d) En el supòsit que el material publi-
citari a distribuir a les bústies, per impos-
sibilitat tècnica i/o operativa justificada
no reuneixi les condicions exigides per la
present Ordenança, les empreses distri-
buïdores, ho hauran de comunicar per
escrit a l’Ajuntament amb l’anticipació
necessària i hauran d’adjuntar un model
del material a distribuir.

e) A fi de facilitar el seu reciclatge el
material publicitari no es pot plastificar ni
introduir en bosses de plàstic o sobres
plastificats. Si cal emprar sobres aquests
han de ser de paper cartró.

Article 44.- Abstenció de distribuir
publicitat

Les empreses distribuïdores de mate-
rial publicitari s’han d’abstenir d’entrar
en les finques o de dipositar-lo en les
bústies, quan la comunitat de propietaris
o cada veí individualment indiquin
expressament la seva voluntat de no
rebre’n. A tals efectes l’Ajuntament de
Figueres podrà crear i distribuir un distin-
tiu per identificar la voluntat dels particu-
lars de no rebre publicitat comercial a les
bústies; sens perjudici que en un futur es
pugui crear una iconografia universal
representativa d’aquest interès.

Article 45.- Reciclatge
1. El material publicitari un cop usat

tindrà la consideració de residu municipal
reciclable.

2. El material publicitari que es repar-
teixi per les bústies haurà d’incloure mis-
satges d’educació ambiental i la necessi-
tat de dipositar la publicitat, un cop
usada, en els contenidors especials de
paper ubicats a la ciutat amb la finalitat
de garantir-ne el reciclatge.

CAPÍTOL VIII. RÈGIM SANCIO-
NADOR

Article 46.- Infraccions i sancions
A banda de les infraccions i sancions

establertes en la Llei de Residus i la nor-
mativa especifica d'aplicació, consideraran
infraccions administratives les següents:

a. Utilitzar els serveis de recollida
municipal sense haver abonat els preus
públics i/o taxes establerts en la correspo-
nent Ordenança fiscal.

b. Lliurar als circuits de recollida dels
sistemes organitzats de gestió residus
comercials de productes sense que hi esti-
guin adherits.

c. No lliurar els residus d’acord amb
les normes d’utilització i funcionament
determinades per l’Ajuntament per als
diferents sistemes i modalitats de reco-
llida implantats a cada zona de la ciutat.

d. Dipositar residus no admesos en els
contenidors per a la recollida selectiva de
les diverses fraccions dels residus muni-
cipals (FORM, vidre, paper i cartro, enva-
sos, et...)

e. Abandonar els residus comercials a
la via pública.

f. Lliurar residus comercials als ser-
veis municipals establerts per fraccions
diferents.

g. Excedir-se reiteradament en el pes
i volum màxim declarats d’acord amb
l’Ordenança fiscal.

h. Impedir les tasques pròpies dels
responsables de vetllar per tal que es
compleixi el contingut d'aquesta orde-
nança.

i. Incomplir el deure d'informació pre-
vist en aquesta Ordenança

j. Dipositar les deixalles al carrer
abans de les 20 hores quan la prestació
del servei de recollida sigui nocturna 

k. Incomplir les normes d’utilització
de les deixalleries.

Davant l'incompliment de les normes
contingudes en la present Ordenança
l’Ajuntament instruirà el corresponent
expedient sancionador i aplicarà les san-
cions que estableixi en la present Orde-
nança, podent-se adaptar al procediment i
quanties previstes a la Llei 6/1993, de 15
de juliol, reguladora de residus, i altre
normativa aplicable.

Article 47.- Sancions en matèria de
gestió de residus

1. Les sancions les imposarà
l’Alcalde, instruït el corresponent expe-
dient, d'acord amb la Llei 6/1993, regula-
dora dels residus i amb el límit establert
en el seu article 75.

2. Amb caràcter general, i d’acord
amb allò que estipula la Llei 6/1993, de
Residus, o les disposicions amb rang de
Llei que la modifiquin o substitueixin, les
infraccions en matèria de gestió de resi-

dus se sancionaran amb multes de les
següents quanties:

a) Les infraccions lleus, entre 120 i
1.800 euros

b) Les infraccions greus, entre 1.801 i
30.000 euros

c) Les infraccions molt greus, entre
30.001 i 60.000 euros

Article 48.- Recursos
Contra qualsevol ordre o situació de

fet que no tingui la qualificació d'acte
administratiu podrà reclamar-se davant de
l’Alcalde.

Contra les multes o resolucions de la
corporació sobre constitució, organitza-
ció, modificació o supressió del servei es
podrà recorrer davant la jurisdicció con-
tenciosa administrativa, prèvia interposi-
ció del corresponent recurs administratiu,
si s’escau.

Articles 49.- Altres consideracions
1. Els conceptes emprats en la present

Ordenança i no definits de forma expressa
en la mateixa, s'hauran d'entendre en els
termes de les definicions contingudes en
els texts de les següents disposicions
legals:

–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 21de abril, de
Residus.

–La Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'en-
vasos i residus d'envasos i en el Decret
782/1998, de 30 d'abril de desenvolupa-
ment i execucio de la mateixa.

2. Qualsevol supòsit o aspecte no pre-
vist en aquesta Ordenança es regirà per
allò previst a la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus, modificada
per la Llei 15/2003, de 13 de juny, per la
Llei 11/1997, de 24 d'abril, reguladora
d'Envasos i Residus d'Envasos i el Decret
782/1998, de 30 d'abril, de desenvolupa-
ment de la mateixa, i altra normativa apli-
cable.

3. Amb la promulgació de la present
Ordenança queda derogada qualsevol
altra que contravingui les disposicions
contingudes en la mateixa.

Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor

transcorregut el termini de 15 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà del dia de
la publicació de la seva aprovació defi-
nitva al Butlletí Oficial de la Província. 

Annex 1.- Residus objecte de reco-
llida selectiva de residus municipals d'o-
rigen domiciliari.-

Residus que cal separar per dipositar
als contenidors:
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MATÈRIA ORGÀNICA
SI NO

Restes de fruita i verdura Llaunes, xapes i metalls
Restes de carn i peix Plàstics
Ossos Tetrabriks
Marró de cafè Paper d’alumini
Restes d’infusions Bolquers i compreses
Serradures Pols d’escombrar
Closques de fruits secs i d’ous Cendra i burilles de cigarreta
Restes de plantes i del jardi Articles de pell
Taps de suro Restes de ceràmica
Paper de cuina brut Restes de bricolatge

VIDRE
SI NO

Ampolles Bombetes
Pots de vidre Fluorescents

Miralls
Taps d’ampolla

PAPER/CARTRÓ
SI NO

Diaris i revistes Paper carbó
Llibres i llibretes Paper brut
Cartró plegat Paper plastificat
Fulls d’ordinador Paper d’alumini

ENVASOS
SI NO

Envasos plàstic Vidre
Llaunes Paper i cartró
Tetrabriks Envasos de productes tòxics

Annex 2.- Residus admissibles a la deixalleria.-

–Fluorescents i llums de vapor de mercuri
–Pneumàtics
–Bateries
–Pintures
–Piles i acumuladors.
–Frigorífics i electrodomèstics amb CFC’s
–Dissolvents i vernissos
–Olis minerals usats de procedència de particulars
–Paper i cartró
–Vidre
–Plàstics
–Ferralla i metalls
–Fustes
–Tèxtils 
–Ferralla electrònica
–Runes i restes de construcció d'obres menors
–Restes de poda
–Residus voluminosos
–Medicaments
–Envasos
–Tòners i tintes d’impressores
–Radiografies i material fotogràfic
–Aerossols"

Figueres, 18 d'abril de 2006

Joan Armangué Ribas
Alcalde 
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Núm. 5259
AJUNTAMENT DE

FIGUERES

Edicte de notificació d’infraccions de
l’ordenança civisme i convivència ciuta-
dana

D’acord amb allò que estableixen els
articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, es fa
públic que intentada la notificació de
l’acord d’incoació d’expedient sanciona-
dor i la proposta de resolució, per infrac-
ció de l’ordenança de civisme i convivèn-
cia ciutadana, als interessats que es
detallen a continuació i no havent estat
possible, se’ls cita a l’efecte d’ésser noti-
ficats mitjançant compareixença a l’Ajun-
tament de Figueres (2n pis de l’Ajunta-
ment, oficines  de la plaça de
l’Ajuntament), dins el termini dels deu
dies hàbils següents al d’aquesta publica-
ció.

Transcorregut el termini assenyalat
sense haver comparegut, la notificació
s’entendrà produïda a tots els efectes
legals  des del dia següent al del seu ven-
ciment.

Núm. d’expedient: 064/0452GU/06 
DNI/NIE: B17077686
Titular: RACHDINGUE SL
Data decret  i proposta: 03/04/2006 
Import: 600 euros

Figueres, 21 d’abril de 2006

Joan Armangué i Ribas
Alcalde 

Núm. 5473
AJUNTAMENT DE

JUIÀ

Edicte sobre acords definitius d’imposi-
ció i ordenació de contribucions especials.

Havent-se presentat noranta-cinc
al.legacions contra l’acord provisional
d’imposició i ordenació de contribucions
especials, adoptat pel Ple de l’Ajuntament
de 2 de juliol de 2005, per a l’execució de
l’obra civil de l’enllumenat i en compli-
ment d’allò que disposa en els articles 34
i següents del RD legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’hisendes locals, es fa públic que
el Ple de l’Ajuntament en sessió de data
26 de gener de 2006 va prendre, entre
d’altres, els acords següents:

Primer.- Desestimar les al.legacions
formulades dins el termini d’informació
pública i que corresponen a les persones
identificades en l’annex, pels motius que
consten a la part expositiva d’aquest acord.

Segon.- Aprovar definitivament
l’expedient d’imposició i ordenació con-
creta de les contribucions especials per a
la realització de les obres. 

Tercer.- Comunicar el present acord a
les persones que han formulat al.lega-
cions.

Quart.- Aprovar la relació de contri-
buents, així com les quotes individuals
resultants d’aplicar a la base imposable
els mòduls establerts, en relació concreta
amb cadascuna de les finques i propieta-
ris afectats, segons resulta de les bases de
repartiment que s’aproven en aquest
acord, relació que s’adjunta com a annex
II a la present proposta.

Cinquè.- Publicar el text íntegre de la
part dispositiva de l’acord al B.O.P. de la
Província, d’acord amb alló que disposa
l’article 17.4 de la Llei 39/1988, regula-
dora de les hisendes locals.

La qual cosa es fa pública, juntament
amb el text íntegre de l’ordenança fiscal
reguladora específica, que es transcriu a
l’annex, de conformitat amb l’article 17
del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

Si es vol impugnar l’acord definitiu,
procedeix interposar recurs contenciós
administratiu, a partir de la seva publica-
ció al BOP, en la forma i terminis que
estableixen les normes reguladores
d’aquesta jurisdicció.

Annex
Art. 1 Objecte: L’objecte de la pre-

sent ordenança fiscal és desenvolupar i
fixar les especialitats de règim jurídic
aplicables per a la realització de l’obra
civil de l’enllumenat públic al nucli de
Juià, Mas Nadal i La Costa previstos a
l’article 34.4 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

Art. 2 Cost total de l’obra: El cost
total de l’obra es xifra en 54.340,22 euros
segons el pressupost.

Art. 3 Base imposable: La base impo-
sable concreta de la contribució especial,
és a dir, la quantitat a repartir entre els
beneficiats, es xifra provisionalment en
48.906,20 euros, quantitat que representa
el 90% del cost de les obres suportat per
la corporació, percentatge que no sobre-
passa el màxim establert a l’art. 31 del
R.D.L.. Aquesta quantitat serà objecte, en
el seu cas, de l’oportuna rectificació, un
cop acabades les obres i conegut el seu
cost real. El 10% restant, xifrat en
5.434,02 euros, serà aportat per la Corpo-
ració.

Art. 4 Criteri de repartiment: Com a
mòdul de repartiment s’aplicarà la super-
fície construïda en la finca.

Art. 5 Col.laboració ciutadana: Els
afectats per les obres esmentades podran
constituir l’Associació Administrativa de
Contribuents, dins del període d’exposi-
ció al públic de l’acord d’ordenació.

Art. 6 Subjectes passius: Es conside-
ren subjectes passius d’aquesta contribu-
ció especial les persones físiques i jurídi-
ques i entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària especial-
ment beneficiats per les obres que origi-
nen l’obligació de contribuir.

Art. 7 Meritació: Les contribucions
especials es meritaran en el moment que
les obres s’hagin executat. No obstant
això, d’acord amb allò que disposa l’arti-
cle 33.2 del R.D.L., un cop aprovat
l’acord d’adjudicació de l’obra s’exigirà
per anticipat el pagament de les quotes
aprovades provisionalment.

Art. 8 Fraccionament del pagament:
Un cop notificada al subjecte passiu la
quota provisional i d’acord amb allò pre-
vist a l’art. 32.3 del R.D.L., l’Ajuntament
podrà concedir, a sol.licitud de la persona
interessada el fraccionament del paga-
ment en quatre terminis trimestrals.

Art. 9 Disposició addicional: En tot
allò no previst en aquesta ordenança fis-
cal específica regirà l’Ordenança fiscal
general de contribucions especials apro-
vada per l’Ajuntament Ple en sessió de 29
de juliol de 1989.

Disposició final: D’acord amb l’arti-
cle 17.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aquesta
ordenança fiscal no entrarà en vigor fins
que el seu text íntegre hagi estat publicat
al Butlletí Oficial de la Província.

Juià, 30 de març de 2006

Josep Vidal i Miàs
Alcalde

Núm. 5474
AJUNTAMENT DE

JUIÀ

Edicte sobre acords definitius d’imposi-
ció i ordenació de contribucions especials

Havent-se presentat noranta-cinc
al.legacions contra l’acord provisional
d’imposició i ordenació de contribucions
especials, adoptat pel Ple de l’Ajuntament
de 2 de juliol de 2005, per a l’execució de
les obres de subministrament d’aigua
potable al municipi de Juià Fase I- Xarxa
en Alta i Fase II- Xarxa de distribució i

BOP de Girona núm. 87 - 8 de maig de 2006 51


