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\M2
A.IUNTAMEN'1 DE
LA BISHAL

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS, O B J E C T E Í FINALITAT 1 ÀMBIT
D'APLICACIÓ

Article 1. Objecte, àmbit d'aplicació i
objectius >- ,
iEI Ple inunicipíil en sessió oidiíiaj'ia del
La present Ordenança 'té per objecte
dia 30 de gener de 1996 va aeordar aprovar
regujar les normes d'actuació dels ciutadans
dcliniíivameni L'ORDBNANÇA MUNICIdins de l'àmbit de competències de l'AjunPAL DB NETEJA, i procedir a la seva
tament de la Bisbal d'Empordà i dins el seu
publicació integra en el Butlletí Oficial de
terme.tnunicipal, sens peijudici del que eS'
lii Provincia.
disposa a la Llei 6/93 de 15 de juliol de la
Generalitat de Catalunya, reguladora dels
residus, amb la finalitat de millorar la neteja
El text integre de l'ordenança es el
i la gestió dels residus municipals tot evijícgiicm:
tant posar eií perill la salut de les persones i
garantint un alt nivell de protecció del medi .
'.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE NE- ambient.
riïJA
• • La present Ordenança té en compte els
principis de reducció? valorifzaçió icomercialització-que emana de la llei reguladora
dels residus, per la qual cosa s'aplicaran de
INDEX
forma gradual les tècniques de recollida
selectiva.
T Í T O L I. DISPOSICIONS GENERALS. OBJECTE. FINALITAT I ÀMBIT
De Ibrfna particular, aquesta Ordenança
D'APLICACIÓ
regula:
I: La prevenció, de l'eriibrutament del
municipi mitjançant la correcció de conduc. tes particulars inadequades dels habitants'!
T Í T O L II. NETEJA PUBLICA
la .seva conscienciació eti aquest sentit, així"
Capítol I. De la neteja de la via pública,
com la derivada de •manifestacions públinecessària com a conseqüència de l'ijs comú
ques al carrer.
general dels ciutadans.
Capítol 2. De la neteja a la via pública
2. La neteja de"!a via pública, pèl quej'a
com a conseqüència d'obres i activitats
a l'ús comú dels habitants, la neteja dels.
diverses .
solars de propietat municipal i la inspecció
Capítol 3. De la neteja i el maiiieniment 'i la realització subsidiària de la neteja dels
solars de propietat privada.
dels elements i Ics parts exteriors dels
immobles
3. La recollida dels residus sòlids proCapi'tol 4. De la neteja, quant a la
duïts com a conseqüència- del consum
tinença d'animals a la via púbijca
domèsdc, com la de també tots els materials
Capítol 5. Ve la retirada de la neu. en el residuals que per la seva naturalesa puguin
cas de nevada
• assimilar-se als anteriors; i en general, tota
Capítol 6. De la neteja a la via pública,
mena de deixalles produïdes dintre del
quant a la col·locació de pancartes, canells,
terme municipal, la recollida de les quals
banderoles i pintades
correspongui.per Llei als Ajuntaments,
4. L'acuinulació, la càrrega, el .transport
T Í T O L lli. RECOLLIDA DE RESIi l'abocament de terres, runes, i altres mateDUS URBANS
rials similar.s o assimilables, príxiuïts com a
conseqüència d'obres, construccions i endeCapi'tol I. Condicions generals, tipolorrocs.
.
gia dels residus urbans i íttnbit de prestació
del servei
5. La recollida i el transport dels mateCapi'tol 2. Del servei de recollida dotiiirials residuals-i dels productes-destinats a
cillàfiu dels residus dotnòsiics. .
l'abaiidonatiient per part dels.seus productors o posse'ídors, que tot i no estar inclosos
Capi'iol 3. Dels serveis de recollida
específicament en els apartats procedent's,
selectiva. Servei de Deixalleria •
són d'acord amb la legislació vigent, de
competència municipal.
TÍTOL IV - RECOLLIDA, TRANSPORT I ABOCAMENT DE TERRES I
6. Dintre la seva competència, la gestió,
RUNES
cl control i la inspecció.dels sistemes i els
Capi'tol I, Condicions generals
equipaments destinats al tracta ment,, l'aproCapítol 2. De la utilització dels contenifitaincnt, el dipòsit i l'eliminació de la totadors per a obres i del lliurament de terres i
litat dels residus esirientais anteriorment.
runes
Queden exclosos, per tant, els residus
previstos en el Decret Legislatiu 2/91 de 26
REGIM
TÍTOL V - INSPECCIÓ
de setembre de la Generalitat de Catalunya,
SANCIONADOR
sobre residus industrials, sense peijudici de
Disposicions Addicionals
les competències corresponents a l'Ajunta. .

Edicte

ment descrites en l'article 5 del Decret 2/91
esmentat.
Article 2. Comportament dels ciutadans
1. Tots els habitants i iranseünisde la
Bisbal d'Empordà estan obligats, quant a la
neteja del terme municipal, a observar una
conducte tendent a.evitar i prevenir el seu
enibrulament; •
2. Així.mateix, estan obligats a denuHciar a l'autoritat municipal les infraccions
que, en matèria de neteja pública, presenciïn o aquelles de les quals tinguin un
coneixement cert.
Article'3. Serveis miinicipals de neteja
L'Ajuntament realitzarà la prestació
dels serveis, en tots els casos previstos en la
present Ordenança, mitjançant els procediments tècnics i les formes de gestió que en
cada'moment consideri convenients per als
•interessos del municipi per aconseguir els
objectius previstos a l'article primer.
-

TÍTOL 11. NETEJA PUBLICA

Capítol 1: De la neteja de la via pública,
necessària com a conseqüència de l'ús comú
generar dels ciutadans.
• ' Article 4. Definició de via pública.
Als efectes de la neteja es consideren
coniavia pública les avingudes, els passeigs, els carrers, les places, les- voreres, les
travesseres, els passadissos, els ponts, els
cai.nins, els jardins i les zones verdes, les
fonts públiques, els bo.seos públics, els rius,
les rieres i les sèquies i els altres béns d.'ús
públic tnunicipal destinats directament a
l'ús comú general dels ciutadans.
Article 5. Obligació d'usar les papereres
i els contenidors.
1. No serà permès llençar, abocar o
abandonar a la via pública'cap tiiena de productes en estat sòlid, líquid p gasós.
2. Les deixalles sòlides de petit format
com els papers, les puntes de cigar o ciga. rreta.-e|s embolcalls i similars· hauran de
dipositar-se a les papereres instal·lades per
a aquesta finalitat. Els liiateriàls residuals
tnés voluminosos o bé els peïiïs en gran
quantitat hauran de ser lliurats als serveis
municipals-de recollida de deixalles en la
forma i condicions que preveuen els Títols
III i IV de la present Ordenança.
..
y^rficle 6. Actes no permesos a la via
pública
-.
En.especial i sense peijudici del previst
à l'article anterior, no serà permès efectuar
els .següents actes a la via pública:
I. Tirar, abocar o dipositar: papers,
terres, enderrocs o deixalles,de qualsevol
mena'i abandonar animals morts, així com
dipositar escombrari.es eii forma diferenra
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la regulada en el Ti'tol Hi ¡ IV de la presenl
Ordenança.
2. Abocar o vessar als escossells dels
arbres aigües residuals o qualsevol altres,
així com les procedents de la neteja interior
d'edificis i habitatges, les quals s'hauran de
llençar directament als embornáis o a través
dels serveis propis de cada habitatge o
local.
o 3. Abocar qualsevol mena de producteindustrial líquid, sòlid o solidificable, que
per la seva naturalesa sigui susceptible de
produir danys en els paviments o afectar la
integritat i seguretat de les persones i de les
instal.lacions municipals de sanejament clavegueram i depuració-, . ' . '
.
4. Rentar i reparar vehicles i màquines a la via pública,
5, El llençament de puntes de cigars o
de cigarreta, o altres matèries enceses a les
papereres: En tot cas s'hi hauran de dipositar, un cop apagades.
' 6. El llençament a terra de qualsevol
mena de deixalla des dels vehicles, ja estiguin parats o en marxa.
7. Netejar i espolsar catifes, estores i
robes en general des dels balcons, finestres,
terrals i portes, excepte que es prenguin les
degudes precaucions per^vitar molèsties als
vianants.
, 8. Regar ies plantes col.locades al'exte-'
rior dels edificis si com a conseqüència d'aquesta operació es produeixen vessamenls i
escorriments sobre la via pública o sobre els
seus elements. En tot cas el regatge s'haurà'
de fer en horari adequat procurant evitar
qualsevol molèstia als "ciutadans, o a la
comunitat en general així com als seus
béns. • .

9. Dipositar, a Ics papereres de la via
pública, bosses d'escombraries, caixes, o
paquets anàlegs.
10. Trepitjar i trencar parterres i plantaciorTs així com arrencar o tallar les plantes i
flors dels espais públics, pujar als arbres i
tallar les .seves branques.
11. Encendre fogueres fora dels espais
destinats o autoritzats per a aquesta lïnalital
i sense perjudici de les determinacions de la
normativa sobre les mesures de prevenció
d'incendis en cada moment.
12. Banyar-se o rentar roba, fruites, verdures o objectes de qualsevol mena als sortidors i fonts públiques, netejar o rentar
vehicles a motor i animals, així com deixarlos nedar en aquests indrets. •
13. L'abandonament d'animals ínorls.
14. La neteja d'animals a la via pública.
15. Realitzar qualsevol operació o acte
que pugui embrutar o sigui contrari a la
neteja i decòrum de la via pública, en especial, la manipulació o selecció de les deixa- •
lles i residus urbans.
"
'
Article 7. Actuacions de l'Ajuntament. Correspondran a l'Administració Municipal, mitjançant els serveis .de neteja
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pública les següents actuacions:
- Neteja de la viapública, d'acord amb
la descripció establerta a l'article 4 d'aquesta
Ordenança, així com els elements de mobiliari urbà de responsabilitat municipal
(bancs, jocs infantils, fonts, senyalitzacions,,
monuments, etc.), .sense perjudici d'aquells
elements que corresponguin a determinades
empreses explotadores de ser.veis.
- Neteja de calçades,' voreres i places.
- Neteja i buidat de les papereres situades a la via pública.
- Recollida de deixalles i residus sòlids
urbans.
- Neteja en casos de forÇa major i en
situacions d'emergència..
- La neteja dels rius, lès rieres i les
sèquies correspondrà als organismes competents sobre aquesta matèria o altres responsables, segons la Llei d'aigües vigent,
sense perjudici de les actuacions que, amb
caràcter subsidiari, pogués emprendre l'autoritat municipal.
Article 8. Obligacions dels propietaris
de solars.' .
1. Els propietaris de solars hauran de
mantpnir-los lliures de deixalles i residus i
en perfectes condicions de salubritat i ornament públic. La prescripció anterior inclou
l'exigència de Ja desratització i la desinfectaçió dels solars i serà extensiva als locals
tancats o abandonats.
2. Correspon també als propietaris de
solars posar en coneixement immediat de
l'Administració municipal el deteriorament
del respectiu solar per dipò.sit o abocament
incontrolat de deixalles i residus atribuïble
a causes alienes a ía seva voluntat.
3. Els solars situats en urbanitzacions a
menys de 500 metres de terrenys forestals
hauran d'estar lliures de vegetació baixa i
arbustiva, i nets de vegetació seca i morta
durant l'època dè màxim risc d'incendi, tal
com estableix el decret 64/1995 de 7 de
març, pel qual.s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
4. L'Ajuntament podrà actuar de forma
subsidiària en la neteja de solars o propietats-privades quan així ho aconsellin les elementals mesuresde salut pública i seguretat
i el propietaris no ho efectuïn de forma adequada;

via pública de manera que no impedeixin el
buidatge dels contenidors i hauran de obeir
les directrius que dicti l'auloritai municipal
per tal de facilitar les operacions de neteja
viària.
Capítol 2: De la neteja de la via publica
com a conseqüència d'obres i activitats
diverses.
Article 1.1. Activitats a la viaT^ública
1. Totes les activitats que puguin ocasionar l'embrutament de la via pública,
qualsevol que sigui el lloc en què es desen-,
volupen i sense perjudici de les llicències o
• autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus'titulars l'obligació d'adoptar les mesures adients per evitar
l'embrutament, així com la de netejar là pari
de la via pública i els seus elements eslructiu'als que s'haguessin vist afectats, i a retirar els materials residuals resultants i lliurar-los al servei de recollida.
2. Els organitzadors d'un acte públic al
carrer seran responsables de l'embrutament.
de la via pública com a con.scqüència de la
seva celebració. L'Ajuntament els podrà
exigir la constitució d'una fiança, si s'escau,
per garantir quel acabat l'acte, deixaran la
via pública en bones condicions.
3. Els productes de l'escombrada i la
neteja de la via pública, efectuada pels particulars, en cap cas no podran ser abandonats al carrer, sinó C|ue hatu'an de recollir-se
eji bosses, que s'hauran de lliurar al servei
de recollida d'escombraries en la forma i les
•condicions establertes al Títol 111 d'aquesta
Ordenança.

Article 12. Establiments comercials
1. Els titulars d'establiments comercials
i, específicament, els de venda de productes
amb embolcall, alimentaris i anàlegs, de
consum o ús immediat, així coïn els d'esia' bliments i quioscs de begudes, gelats, caramels i derivats, encara que disposin d'autoritzacions temporals, estaran obligats a
instal.lar papereres o recipients apropiats en
lloc visible a la sortida dels seus locals, al
costat de les respectives instaLlacions. Tanmateix, els esmentats titulars i els que disposin de terrasses a la via pública tindran
l'obligació de mantenir net el tram de via
pública que correspongui.
Article 9. Recomanacions als ciutadans
Malgrat que correspon als serveis muni2. Aquells establiments qtic per la seva '
cipals les operacions de neteja de la via
activitat disposin de cartrons i material
pública, es recomana mantenir i potenciar
d'embalatge, en general, hauran de lliurar-lo
l'exemple de molts veïns i netejar la part de
a la deixalleria municipal o als serveis '
la vorera o del carrer-que coincideix.amb la' municipals de recollida de residus en la
seva façana, recollir la brutícia que hi hagi
forma i les condicions especificats al Títol
i lliurar-la posteriorment al servei de recolli de la present Ordenança. D'aquests resillida d'escombraries. •
dus, en serà responsable el titular de l'establiment que els produeixi,
3.- Aquells establiments que per la seva
-Article 10. Limitacions a l'estacionaactivitat generin deixalles de tipus orgànic,
ment de vehicles com.ara peixeteries, carnisseries, verdule. Els vehicles hauran d'estacionar-se a la
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rics, cic; csiaran obliguis a diposiíar-los
dins ilc bosses adequades abans de ser lliurades al servei de recollida.
' Ariiclc 13. Mercats a la via pública •
1. Seríl obligació dels venedors d'ac|uesis mercats, nianienir el lloc de venda i
el seu entorn, en perlcctcs condicions de
neteja cii tot inonieni durant cl mercat.
2. A n que els serveis municipals
puguin realitzar Ics operacions de recollida
de residus i neteja del recinie dels mercats
ambulants del municipi, la totalitat de les
parades de venda hauran d'haver retirat les
seves instal.lacions. camions-botiga. o
suports materials, d'acord amb els horaris
regulats pel Reglament de règim interior
dels mercats a la via pública.
3. Serà també un deure dels'mar.xants,
en finalitzar el corresponent mercat, dipositar les caixes de cartró, plegades i apilonades, en els llocs establerts i/o Tormes establertes.
4. Així mateix, els marxants hauran de
dipositar la resta de residus generats durant'
el mercal en les bosses especíñques qué
lliurarà el personal de l'Ajuntament a cada
punt de venda. Aquestes bosses, al luialitzar
el mercat, es deixaran lligades en cl mateix
lloc de venda.
Article 14. Obres a la via pública
Sense perjudici de les regulacions estahleries en cl Decret 201/1994, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, la neteja de la via
.pública com a conseqüència d'obres estarà
sotmesa als següents requisits:
1. Per prevenir l'embrutament. les persones físiques 0 jurídic|ucs que realitzin
obres en la via pública, hauran de procedir
a la protecció d'aquesta mitjançant lacol.locació de tanques, contenidors i altres
elements adients al voltant de la zona de
treball, de'lbfiiia que s'impedeixi l'escampament i vcssamcnt d'aquests materials l'ora
d'aquesta zona.
2. De manera especial, les superfícies
immediates als treballs d'obertura de rases.
Ciínalitzaeions i connexions realitzades a la
via pública hauraii de mantenir-se seiiipre
netes i exemptes de tota mena de materials
residuals.
Article 15. Edificis en construcció i
obres menors
Quan es tracti d'edificis en construcció
o obres menors, s'hauran de complir-les
normes establertes a l'article anterior, així
com, quan sigui neces.sari. instal·lar tubs per
a la càrrega i descàrrega de materials i productes d'enderroc.
Article l'6. Operacions de càrrega i
descàrrega
1. Un cop finalitzades les operacions de
càrrega, descàrrega, sortida o entrada a

obres, rriagatzcms, etc., de qualsevol vehicle susceptible de produir enibrutament de
la via pública, el personal responsable de
les esmentades operacions i, subsidiàriament, els titulars dels establiments i Obres
on s'hagin efectuat i, piocediran a la neteja
de la via pública i dels elements d'aquesta
•que. s'haguessin,ernbrutat, procedint igualment a retirar els materials vessats.
2. Les persones esmentades en el paràgraf anterior, i pel tnaieix ordre, seran res-ponsables de les infraccions a les disposicions d'aquesta Ordenança i dels danys que
poguessin produir-se.3. Als efectes de prevenir l'abocament
incontrolat de runes ienderrocs, els industrials o particulars hauran de declarar el seu
destí final,a irav'és d'un abocador públic o a
un gestor de residus degudanient autoritat,
en el moment de .sol·licitar el corresponent
permís municipal d'obres.
Article 17. Transport de formigó i runes
1. Queda prohibit cl transport de forriiigó amb l'orniigonei-a sense portar tancada
la boca de descàrrega amb un dispositiu que
impedeixi el vessapient del formigó a la via
pública.
2. Es prohibeix netejar Ics. forniigoneres
a la via pública.
3. Quant als números 1 i 2 precedents,
en seraii responsables cl propietari del vehicle i el conductor, ambdós estaran obligats
a la i-etirada del forrnigó vessat, a la neteja
tota la part de la via pública afectada i a la
reparació dels danys causats, sense perjudici de les sancions que corresponguin.
4. Els catnions que transportin runes o
àrids hauran de portar ja caixa del camió
tapada amb mitjans adients a fi d!evitar que
caigui material a la via pública.,
Article 18! Neteja dels espajs d'estacionament de vehicles
• I. Els responsables dels establiments,
les indústries, els venedors ambulants, l'iraires iiiiarxanis que utilitzin per al seu servei
vehicles de tracció mecànica queden obligats a netejar els espais ocupats habitualment per aquests vehicles,'especial ment pel
que ía referència als vessaments d'olis, greixos ò altres productes semblants.
2. Aquesta obligació afectarà tafiibé als
espai.s reservats per a l'estacionanient de
camions, cantionetcs, autocars de lloguer i• similars, essent responsables de la neteja
dels espai.s ocupat.s els seus propietaris o
titulars.
Capítol 3: De la neteja i el mantenimçnt
dels elernents i les parts exteriors dels
ininiobles
Article 19. immobles.
1. Els propietaris dels immobles estan
oblidats a mantenir-los en les condicions
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adien^^ts de seguretat.' salubritat, neteja i
ornament públic.
2. Es procurarà no tenir a la vista del
públic, en les obertures de les cases i les
baranes exteriors de les terrasses, roba
estesa o quafsevol objecte que sigui contrari
al decòrum de la via pública o al manteniment de l'estètica urbana.
3; Els propietaris dels edificis, les finques, els habitatges i els establiments tindran l'obligació de mantenir netes les façanes, els rètols de,nurrieració dels cari-ers, les
mitgeres descobertes, les entrades, les escales d'accés i, eii geneial, totes les parts dels
immobles que siguin visibles des de la via .
pública.
Capítol 4; De la neteja, quant a la
tinença d'animals a la via publica
Article 20. Responsabilitat.
1. Els propietaris dels animals són
directameni responsables dels danys o les
afeccions que produeixin a les coses, a les
persones o a altres animals, i de qualsevol
acció d'embr'uiament de la via pública que
hagiíi efectuat.
2. En absència del piopietari, en serà
respon.sable subsidiari la persona que, en el
rnotnent de produir-se l'embrutament, conduís i'à'nimal.
3. Davant d'una acció d'embrutament a
la' via pública o •incompliment d'aquesta
ordenança produïda per un animal els
agents municipals en tot moment estan
facultats per exigir del propietari o posse'íclor de l'animal la reparació üitmcdiata de
l'afecció causada.
Ai·iicle 21. IVlesures higièniques i de
seguretat. • '
" I. Tot animal que circuli per la via
pública haurà de portar la corresponent
identificació (d'acord amb la llei 3/1994, de
20 d'abril, de níqdificació de la Llei 3/1988,
de protecció dels animals) i gaudir de les
atencions sanitàries adients. Els gossos
abandonats, nialalts'o sense identificació,
seran i-etirats pels serveis municipals oper
l'organisme competent.
2. Els propietaris o' conductors d'animals a les vies públiques hauran, en tots
els casos, de portar-los subjectes mitjançant corretja o cadena que eviti la
fugida de l'animal o el seu accés a llocs no
autoritzats.
3. Com a mesura higiènica ineludible,
les pei'sones que condueixin gossos o una
altra classe d'animal per la via pública,
estan obligades a impedir que facin les
deposicions en qualsevol de les parts de la
via pública.
4. En tots'els casos, el conductor de l'animal està obligat a recollir i retirar els seus
excretiients, i fins i tot, a netejar la part de
la via pública que hagués resultat afectada.
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Capítol 3: De la retirada de neu, en el
cas de nevada
Article 22. Situació d'emergència.
En el cas d'una nevada que origini una
situació d'emergència, amb prèvia determinació de l'Alcaldia, la zona del municipi
afectada romandrà en situació d'emergència
fins que es restableixi la normalitat, i així es
declari expressament per l'Alcaldia.
Article 23. Prevencions.
En els casos de nevada, s'observaran les
prevencions especials següents:
1. En tota finca urbana s'organitzarà i es
prestarà un servei extraordinari de retirada
de la neu de la vorera corresponent, a fi de
deixar-la lliure de la neu acumulada, per
facilitar l'accés dels vianants.
2. En tot cas, la neu retirada que no es
pugui fondre serà apilada .sobre la voravia,
sense lirar-la al centre i de manera que
quedi lliure l'embornal.
Mentre durin les operacions de retirada
i recollida de la neu a la via pública, els
propietaris i conductors de vehicles hauran
d'observar, quant a estacionament, aparcament i circulació les instruccions que dicti
l'autoritat municipal.
3. La retirada de neu acumulada als
terrats, als balcons i a altres obertures i sortides de l'edifici haurà de fer-se de manera
que no perjudiqui o dificulti la circulació
rodada i de vianants per les calçades i voreres respectivament i en observança del previst en els anteriors apartats I i 2 anteriors.
Sense perjudici de les anteriors regulacions. l'Ajuntament adoptarà les mesures
adients tendents al restabliment dels serveis
afectats per la nevada i a facilitar la circulació per les vies públiques de comunicació
de tots els carrers i indrets del municipi.
Article 24. Responsabilitat de la neteja.
Estaran obligats a realitzar aquests serveis les següents persones per l'ordre que
s'exposa:
a) Els propietaris de l'edifici en el cas
de voreres corresponents a les seves façanes, amb independència de quina sigui la
destinació o la funció de l'edificació.
b) Els fitulars del negoci, quan es tracti
d'indústries, comerços o botigues en proporció a la pa/t de vorera situada al seu
davant.
c) El titular administratiu quan es tracti
de voreres corresponents a edificis públics.
d) Els propietaris en el cas de voreres
corresponents a solars sense edificar.
Capítol 6. De la neteja a la via pública,
quant a la col.locació de pancartes, cartells,
banderoles i pintades
Article 25. Llicències. Col.locació i retirada de pancartes, cartells i banderoles
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!. La col.locació de pancartes, cartells,
banderoles i la distribució de fulls volants i
qualsevol altra activitat publicitària de les
regulades en el present Capítol està subjecta
a autorització municipal prèvia de l'Alcaldia.
2. Les llicències s'hauran de sol·licitar
per escrit amb una antelació mínima de dos
dies. En les respectives sol·licituds els interessats designaran la persona (física o jurídica legalment constituïda), responsable
dels desperfectes o perjudicis que puguin
causar-se amb les pancartes, cartells i banderoles. A més. hauran d'indicar la data de
finalització del període de permanència i,
també, per a la retirada dels elements publicitaris.
3. Es prohibeix; •
a) La col.locació de pancartes, cartells i
banderoles sense haver obtingut prèviament
la llicència per fér-ho.
b) La instal·lació de pancartes subjectades a arbres, quan puguin resultar afectats;
a suports d'enllumenat públic quan, no
siguin de fàcil retirada, a d'altres elements
anàlegs, o que obstaculitzin senyals de trànsit o semàfors i a les façanes d'édificis.
En ambdós casos la brigada municipal
retirarà les pancartes i banderoles i s'imposaran les sancions que siguin procedents.
4. Les pancartes i banderoles hauran de
ser retirades pels interessats tan aviat com
hagi caducat el termini pel qual van ser
autoritzades. Si no, seran retiradespels serveis municipals, i s'imputaran als responsables els costos dels serveií^ prestat, sense
perjudici de la imposició de la sanció
corresponent.
5. Es prohibeix l'escampament i el
llençament de tota mena de fulls volants i
materials similars. Els fulls volants només
es podran repartir en les bústies particulars,
prèvia autorització municipal i a través dels
diversos establiments comercials.
6. Els serveis municipals procediran a
netejar la part d'espai urbà que s'hagués vist
afectat per la distribució o l'escampament
de fulls volants. S'imputarà el cost corresponent'dels serveis prestats als responsables
d'aquesta acció sense perjudici de la impo-'
sició de les sancions que corresponguin.
Article 26. Pintades
'
I.. Es prohibeix tota mena de pintades,
així com d'escriptures, raspadures i gravats
en la via pública, tant si són fetes sobre els
seus elements estructurals, calçades, voreres
i mobiliari urbà, com sobre els mursl parets
exteriors de les edificacions del municipi.
2. Seran excepcions en relació al que
disposa el número I anterior;
a) Les pintures murals de caràcter artís,tic realitzades sobre Ics tanques dels solars
pels propietaris o persones que aquest autoritzi.
. •
b) Les actuacions que al respecte es
ptíguin autoritzar en espais d'ús públic.

T Í T O L HI. R E C O L L I D A D E RESIDUS U R B A N S

Capítol I: Condicions generals i àmt)it
de prestació del servei
Article 27. Condicions generals, tipologia dels residus urbans i àmbit de prestació
del servei
1. El present títol regularà les condicions en les quals l'Ajuntament prestarà i
l'usuari utilitzarà els serveis destinats a la
recollida de les deixalles i els residus
domèstics produïts pels ciutadans.
2. Tenen la categoria d'usuaris, als efectes de prestació d'aquests serveis, tots els
veïns i habitants de la Bisbal d'Empordà
(vivendes, comerços, indústries, etc).
3. El servei de recollida de residus
municipals tindrà la consideració de servei
de recepció obligatòria per l'usuari, en allò
que preveu la normativa vigent i serà prestat per l'Ajuntament amb caràcter general.
4. L'Ajuntament promourà progressivament la recollida selectiva dels residus
municipals i implantarà amb caràcter obligatori el lliurament .separat dels residus
orgànics tal com s'estableix en la Llei
6/1993. de 15 de juliol, reguladora dels residus.
Article 28. Composició dels residus
municipals
Als efectes de la present Ordenança tindran la categoria de residus municipals els
residus domèstics següents:
1. Els residus orgànics de l'alimentació
i del consum domèstic produïts pels ciuta-'
dans en els seus habitatges.
2. Els embalatges de l'alimentació i del
consum domè.stic i altres deixalles inorgàniques d'origen domèstic.
3. Les cendres de la calefacció domèstica individual.
4. Els residus procedents de l'escombrada de les voreres efectuada pels ciutadans i pels establiments comercials i industrials previstos a l'article 9.
5. La brossa de l'esporgada d'arbres i
del manteniment de plantes.
6. Els embolcalls, envasos, embalatges •
i altres residus sòlids produïts en locals
comercials que, per llur naturalesa o composició, poden assimilar-se. als residus
domèstics.
7. Els materials residuals produïts per
activitats de serveis, comercials i industrials
que, per llur naturalesa o composició, poden
assimilar-se als residus domèstics.
8. Els residus produïts pel consum en
bars, restaurants i restants establiments que
expedeixin productes alimentaris, cuinats o
en els quals es lealitzin consumicions de
qualsevol classe. Igualment els produïts en
supermercats, autoserveis i establiments
similars.
9. Els residus assimilables als domèstics
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de consLini en general, produïts en residències, hütcis. hospitiils. clíniques, col·legis i
iillres esuiblimcnis públics o obeiis ;il
públic.
10. Els niobles.-esiris domèstics i mistos vells, fidhue la roba. el calçat, els vehicles abandonats i qualsevol altre producte
aníileg.
11. Els animals domèstics morts per als
quals l'Ajuntament establirà el corresponent
servei de recollida.
12. Les deposicions dels animals
domèstics que siguin lliurtidcs d'una manera
higiènica acceptable d'acord amb el c|ue al
respecte estableix l'article 21 de la present
Ordenança.
13. Qualsevol altra matèria residual
assiíviilablc als residus domèstics.
Article 29. Prestació del .servei.
1. L'Ajuntament establirií anualment la
(a,\;i corresponent a la prestació dels difereniSNServeis de recollida do dei.xalles i residus urbans. Els usuaris procediran al pagament de la ta.xa corresponent al servei
prestat, d'acord amb el que al respecte
assenyali l'Ordenança Fiscal corresponent.
2. Seran sancionats els que lliurin, als
serveis de recollida, residus diferents als
assenyalats per a cada classe de servei.
També scnin sancionats els qui dipositin les
dei.xalles fora dels contenidors específics i a
hora diferent, sense perjudici del que s'especifiqui en el capítol .següent.
3. Quant a l'establert en els articles 28 i
30,d'aquesta Ordenança, els .serveis de recollida interpretaran els casos de dubte i determinaran l'acceptabilitaro no dels residus.
Capi'lol 2. Del servei de recollida dels
residus domèstics
Article 30. Residus admesos en la recollida domiciliària diària
1. Correspondrà als serveis miuiicipals
de recollida de residus, la recollida dels
materials residuals especificats a l'article 2S
a excepció dels determinats en els seus
paràgrafs 5. 10 i 11 que .seran objecte'de
tractament i recollida especial d'acord amb
cl que preveu cl Capítol 3.
2. En cap cas no es permet cl lliurament
als serveis de recollida diària de les
següents categories de residus:
a) El-s animals morts
b) Els mobles, estris i trastos vells
e) Piles i bateries
d) Runes .
e) Residus especials o perillo.sos
Article 31. Obligacions dels usuaris respecte del lliurament dels residus.
1. La recollida de residus es realitzarà a
través de contenidors adequats en tot el
terme municipal excepte en els indrets o
zones que per les seves caracten'stiques

especials aconsellin un altre tipus de recollida, d'acord amb les determinacions dels
.serveis municipals.
'2. Els usuaris estan obligats a dipositar
els residus a. l'interior dels contenidors espe- .
cífics en-bosses lligades, i en bé de la
higiene pública a partir de les 21.00. Queda
prohibit dipositar-les una vegada prestat el '
servei de recollida i els dies que no n'hi
hagi.
. 3: Es prohibeix el lliurament de residus
en paquets, capses i altres einbolcalls similars fora dels contenidors.
4. La mateixa conducta respecte a la
forma, regirà per als usuaris de zones o
indrets sense contenidors, malgrat que hau• ran de presentar les deixalles ajustant-se al
màxim a l'horàri de l'ccollida de l'esidus i
per tant amb la mínima antelació, en llocs
adequats d'acord amb les directrius dels serveis municipals, en cubells tancats o en
bosses de plàstic resistents i. a ser possible,
penjades per evitar que els gals i gossos
puguin accedir-hi.
5. Si com a conseqüència d'una deficient presentació i dipòsit dels residus es
produeix un embrutament de la via pública,
l'usuari causant en serà responsable. •
6. Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma li'quida
o susceptible de liquar-se.

sentit, doncs, restarà prohibit cl seu desplaçament o manipulació fora dels recintes
senyalitzats.'
4. Es prohibeix causar^qualsevol destorb a la prestació del servei de retirada de
('contenidors per a la càrrega i descarrega de
residus.
5. Els serveis municipals determinaran
el nombre de contenidors necessaris amb e l ,
criteri d'absorbir la totalitat de la producció
dels residus, en observança del previst a
l'article anterior en condicions d'ús normal.
6. El seu manteniment correspondrà als
"serveis municipals de recollida de residus:
7. En els sectors de nova,urbanització o
edificació, s'haurà de tenir en compte la
col·locació dels contenidors per tal de faei. litar la recollida dels residus i evitar molèsties per al trànsit de vehicles i vianants.
Capítof 3: Dels serveis de recollida
selectiva. Servci.de Deixalleria

Article 34. Recollida selectiva.
1. L'Ajuntament instaurarà de forma
progressiva la recollida .selectiva dels residus municipals i implantarà, amb caràcter
obligatori a partir de l'any 1997. la recollida
selectiva dels residus orgànics de les
escombraries, tal com ordena la Llei
• 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels resiArticle 32. Horari dè recollida.
dus.
2. L'Ajuntament té establerts els serveis
1. El servei municipal de recollida d'escombraries es prestarà diàriament durant •de recollida selectiva dels residus urbans
tots els dies de l'any, excepte els dissabtes
.següents;
que només es recolliran les del centre urbà.
a) La recollida de paper. •
i afectarà a la totalitat dels contenidors i de
b) La recollida de cartró.
Ics bosses i cubells en els sectors de la recoc) La recollida de mobles, estris i trasllida domiciliària.
tos vells domèstics.
2. La periodicitat establerta en el punt
d) La recollida de vidre.
anterior podrà ?iiodificar-se per l'Alcaldia a
e) La recollida de roba.
l'efecte de respettar les festes i descans pro, 3. Es prohibeix l'abandonament incon.pis dels prestadors del servei i tamlié depetrolat de mobles i estris, particulars a la via
nents de les necessitats de les zones on es
pública.
presta èl servei.
4. Queda prohibit l'abocament de deixa. 3. Seran sancionats els qui. fora dels
lles contaminants, com ara piles o olis
dies de servei de recollida deterininats per
industrials, que s'hauran de portar a la deila normativa municipal, dipositin deixalles
xalleria municipal o als llocs que expressa0 qualsevol altre residi!i. ja sigui .en els con- ment habiliti l'Ajuntament a aquest.efecte o
tenidors o bé a la via pública. '
bé a un gestor de residus autoritzat.
5. L'Ajuntament promourà campanyes
Article 33. Contenidors.
de .sensibilització ciutadana per facilitar i
donar efectivitat a la recollida selectiva.
1. Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà al servei dels
ciutadans, amjj totes les conseqüències que
Article 35. Recollida selectiva de paper
això comporta.
1. Els papers nets i' lliures d'altres resi2. Els scrveií;' municipals situaran els
dus, es'dipositaran en els contenidors de
contenidors a la via pública atenent a critepaper que hi ha situats a la via pública.
ris racionals i d'estratègia amb la finalitat de
2. Es podran portar, quan entii en sercobrir-tots els sectors de la Bisbal d'Emvei, a la deixalleria municipal dins l'horari
pordà i els nuclis perifèrics habitats.
d'obertura al públic. Es recomana aquesta
3. Les uiútats situades a la via pública
segona opció quan es tracti íle volums
seran degudament senyalitzades i tindran la
importants de paper.
consideració de serveis especials de l'espai
urbà'per a la càrrega, descà'rrega i restants
Article 36. Recollida selectiva de caroperacions pròpies del servei. En aqtiest
trons i grans embalataes
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Pel que fa als residus produïts pels particulars i els diferents establiments del
municipi consistents en cartrons i material
procedent d'embalatges en general i similars el seu lliurament als serveis municipals
es realitzarà d'acord amb els següents criteris:
1. Seran dipositats, l'hora i els dies que
detenninin els serveis municipals, a l'entorn
dels contenidors o eifels punts de recollida
habituals, degudament plegats i lligats per
tal d'evitar la seva escampada. Queda prohi-.
bit de dipositar-los a l'interior dels contenidors dè recollida diària o de recollida especial de paper.2. Es podran portar, quan entri en ser'vei. a la deixallcria municipal dins l'horari
d'obertura al públic. Es recomana aquesta
segona opció quan es tracti de volums
importants de cartró.
^
3. Els residus que restin escampats a la
via pública o presentats de forma diferent a
la prevista en el present article seran responsabilitat de l'establiment o responsable,
independentment de la sanció corresponent.

admetrà els següents residus d'origen
domèstic, del comerç i ot~icines:
a) • Residus especials: medicaments
caducats, fluorescents i llums de vapor de
mercuri, pneumàtics, bateries, dissolvents,
pintures, vernissos, piles i electrodomèstics
que continguin substàncies perilloses.
b) Residus municipals i assimilables:
pap'er i cartró, vidre, plàstics, ferralla i .
metalls, fustes, tèxtils, runes i .electrodomèstics que no continguin substàncies
perilloses.
Article 41. Autorització per l'aprofitament dels residus
Ningú no es pot dedicar a la recollida o
aprofitament de les deixalles, escombraries
i residus sòlids urbans, sense autorització
prèvia municipal. Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de material
residual dipositat a la via pública en espera
de ser recollit pels serveis municipals,
excepte' que hom disposi de. llicència
expressa atorgada per l'Ajuntament.

Article 42. Modificacions en el servei
Article 37. Recollida selectiva de
de recollida selectiva
mobles, estris i trastos vells domèstics
L'Ajuntament' mitjançant els serveis
municipals podrà dur a terme totes les expeI. Els mobles, trastos i electrodomèstics
vells es dipositaran a la via pública en la . riències i activitats en matèria de recollida
selectiva que cregui convenient, i podrà
forma, l'hora i els dies que determinin els
introduir a l'efecte les modificacions
serveis tècnics de l'Ajuntament. En cas de
necessàries en l'organització del servei de
volums importants es recomanable trucar
recollida selectiva de deixalles.
prèviament l'Ajuntament.
3. Es recomana utilitzar preferentment
Article 43. Promoció de l'aprofitament
el servei de deixallcria quan aquest entri en
dels residus
funcionament.
1. L'Ajuntament afavorirà i fomentarà
les iniciatives privades o públiques que perArticle 38. Recollida selectiva de vidre
metin l'aprofitament dels residus i que, a
1. El vidre es dipositarà a l'interior dels
judici dels serveis municipals, tinguin poscontenidors específics destinats a la recosibilitats d'assolir resultats positius per al
llida de vidre, distribuïts pel municipi.
municipi.
2. El vidre i també les ampolles senceres de vidre es podran portar a la deixalleria
2. L'Ajuntament, en exercici de les
municipal, quan aquesta entri en .servei.
seves potestats, i un cop escoltats els interessats, podrà establir el règim especial de
beneficis fiscals, destinats a possibilitar
Article 39. Us dels contenidors de recocampanyes de recollida selectiva de les deillida selectiva
xalles.
EiT els contenidors especials de recollida selectiva queda totalment prohibit abocar-hi qualsevol objecte o material que no
sigui l'específic per a cada cas.
T Í T O L IV. RECOLLIDA.' TRANSPORT I ABOCAMENT DE TERRES I
Article 40. Servei de deixalleria muniRUNES
cipal
1. La deixalleria és el centre de recepció
Capítol I: Condicions generals
i 'emmagatzernatge. selectius, de residus
municipals que no són objecte de recollida
Article 44. Qualillcació de terres i runes
domiciliària. A aquests efectes, el servei de
Als efectes de la present Ordenança tindeixalleria és considerat com un sistema de
dran la qualificació de terres i runes els
recollida sejectiva.
següents materials residuals:
2. L'Ajuntament disposarà d'un servei
1. Les terres, pedres i materials similars,
de deixalleria ipunicipal en un espai especíprovments d'excavacions.
fic del municipi i d'acord amb les'prescrip2. Els residus resultants de trebaljs de
cions tècniques establertes pel Govern de la
construcció, demolició, enderroc i lots els
Generalitat.
sobrants d'obres majors i rnenoc-s.
3. Qualsevol materia! residual similar
3. El servei de deixalleria municipal

als anteriors i els que en circumstàncies
especials determini l'Alcaldia.
Article 45. Actuacions a evitar
La intervenció municipal en niatèria de
terres i runes findrà per objectiu evitar que
com a conseqüència de les activitats expressades antcriorrnent es produeixi:
1. El seu abocament incontrolat, o realitzat de forma inadequada.
2. L'abocament en llocs no autofifzats.
3. L'ocupació indeguda de terrenys o de
béns de domini públic.
4. El deteriorament de paviments i restants elements estructurals del municipi.
5. L'embrutarnent de la via pública i de
les altres superfícies del terme municip'al.
Article 46. Deposició de les terres i
runes
L'Ajuntament disposarà a la deixalleria
municipal d'uns contenidors per dipositar-hi
runes d'obrès rrienors. En lot cas l'Ajuniameht fomentarà que l'abocament de terres i
runes es l'aci en els llocs adequats que convinguin a l'interès públic.
Capítol 2: De la utilització dels contenidors per a obres i del lliurament de terres i
runes
Article 47. Contenidors per a obres.
1. Als efectes de la present Ordenança
es designa anib el nom de contenidors per a
obres els recipients especialment dissenyats
per ser carregats i descarregats sobre vehicles de transport especial i destinats a la
recollida dels materials residuals de les
obres.
• 2. La col·locació de contenidors d'obres
és obligatòria per a les obres i. eslà subjecte
a llicència municipal d'ocupació de via
pública quan sigui el cas. la qual serà atorgada pels serveis municipals corresponents.
3. Els contenidors per a obres en l'interior acotat de les zones d'obres no nece.ssitarati llicència, però en tot el restant s'hatiran d'ajustar a Ics disposicions de Ics
preseius ordenances.
' 4. Les ordenances fiscals regularan el
pagament de la taxa corresponent a la
col.locació dels contenidors per a obres a la
via pública, llevat que disposin una altra
cosa.
Article 48. Llicencia d'ús dels contenidors
1. Els contenidors per a obres solament
podran ser utilitzats pels titulars de la llicència a què fa referència l'article 49.
2. Ningú que no hagi estar autoritzat pel
titular de la llicència pot efectuar cap mena
d'abocament en el contenidor. Els infractors
seran sancionats.
Article 49. Identificació dels contenidors
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1. Els conieniclors per ;i obres esian
obligáis en loi inomcíu ;i preseniar en el seu
exterior, ele miiiiera perrceliimcm visible, el
scgiicni:
El nom o raó social, cl lelòlon del propietari tic l'empresa responsable i el número
de registre corresponent.
2. Els contenidors per a obres hauran
d'estar pintats amb colors que destaquin la
seva visibilitat.
3. O^'iin i^ls contenidors hagin de
romandre al carrer durant la nit. hauran
d'incorporar en el seu exterior els senyals
rericctants o lluminosos suficients per a l'erlos identificables. •
Article 50. Operacions d'iiistal.lació i
retirada dels contenidors
1. Un cop plens els contenidors per a
obres s'hauran de tapar immediatament amb
mitjans adients, de manera que no es produeixin vessaments de niaterial.s residuals a
l'cxtcrior.
2. Igualment ús obligatori tapar els contenidors un cop acabat l'horari de treball.
3. Les operacions d'instal.lació i retirada
dels contenidor!! per a obres s'hauran de realitzar de manera que no causin lïiolèsties als
ciutadans.
4. Els contenidors d'obres s'hauran d'utilitzar o manipular de manera que el seu
contingut no caigui a la via pública o no
pugui ser aixecat o escampat pel vent.
5. En retirar cf contenidor, el titular de
la llicència d'obres haurh de deixar en perfectes condicions de netedat la superfície de
In via pública ocupada.
6. El titular de la llicència d'obres serií
responsable dels danys causats al paviment
de la via pública i haurà de comunicar-los
immediataincnt als' serveis municipals
corresponents, cas que s'haguessin produït.

pública i estarà obligat, a deixar net l'espai
urbà afectat.
A.rticle 52. Limitacions en el lliurament
1. Quant al lliuramein i l'abocament de
runes i terres, es prohibeix:
a) Dipositar en els contenidors d'obres,
residus que.continguin màlèrios inflamables, explosibles, nocives i perilloses; els
susceptibles de putrefacció o de produir
olors desagradables, i tota mena de mateinals residuals que per qualsevol causa
puguin provocar molèsties als veïns o als
usuaris dé la via pública.
b) Dipositar mobles.'estris, trastos vells
i qualsevol material residual similar, en els
Contenidors per à obres.
c)- Abocar-les eíi terreny de domini
públic municipal que no hagi estat expressament autoritzat per l'Ajuntament per. a
aquesta finalitat. •
d) Abocar-les en terrenys de propietat
pública, excepte quan disposi d'autorització
expressa del titular del domini, que,haurà
d'acreditar-se davant l'autoritat municipal.
2. En els terrenys de propietat particular
0 pública; encara que es disposi d'autorització del titular es prohibirà l'abocament
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rada dels materials abocats a què fan
referència els números 1 i 2 anteriors, i els
costos corresponents del servei prestat seran
imputats als responsables, sense perjudici
de la imposició de la sanció corresponent.
4. Quan à l'anterior número 3, en seran
responsables solidaris els empresarisi promotors de les obres o.treballs que hagin ori. ginai el transport de terres i'runes.

TÍTOL

V.

INSPECCIÓ

I REGIM

SANCIONADOR •
Article 55. Vigilància del compliment
de l'Ordenança.
Correspondrà als serveis municipals
d'inspecció, així com a la Policia Municipal
la vigilància del compliment de les normes
de la present Ordenança, amb facultat i
obligació de denunciar qualsevol infracció.
Així mateix, correspondrà als serveis muni-'
cipals atendre les reclamacions, denúncies i
suggeriments dels ciutaclans i exercir Ics
accions que en cada.cas'Correspongui.

Article 56. Obligació de complir l'ordenança.
quan:
•
'
•
1-. Tots-els ciutadans están obligats al
a)Es puguin produir alteracions subscotnpliment puntual de la present Ordetancials.de la topografia del terreny, a
nança i de les disposicions com'plenientàries
menys que s'hagi atorgat llicència prèvia
que en matèijia de neteja en general, mantetiiunicipal.
niment de l'Ornament públic o de l'estètica
del ínunicipi, dicti en qualsevol moment
b) A conseqüència de les operacions de
descàrrega i abocament es puguin produir . l'Alcaldia en exercici de les seves l'acultats.
danys a tercers, al iriedi ambient, o. veure's
• 2. L'autoritat municipal podrà exigir en
afectada la higiene pública o l'ordenainent' tot iiioment el compliment immediat de la
del municipi.
present Ordenança i obligar al causant d'un
deteriorament a la reparació de l'afecció
causada, sense peijudici de la imposició de
Article 53, Vehicles Udlitzats.
1. Els vÇhicles en què s'efectuï el irans-. la.sanció que conespongui.
poii de terres-i runes reuniran les condi• 3. L'Alcaldia, a proposta dels serveis
cions adients per evitar el vèssament del seu
municipals corresponents, sancionarà els
•
contingut sobre la via pública.
qui amb la seva conducta contravinguessin
Article 51. LLiurament de terres i
el que disposa la present Ordenança.
2. En la càrrega dels vehicles adoptaran
runes.
les precaucions necessàries per impedir
4. La quantia de les sancions que a con1. El lliurament de terres i runcS es
l'embrutament de la via pública.
tinuació s'indicarà-s'entendrà automàticapodrit elccluar de les següents maneres:
ment adaptada en la mateixa-proporció en
3. No es permet que els materials transa) Directament en els contenidors d'oquè es modifiquin els límits de la potestat
bres, contraciais al seu cíirrec. col·locats a la portats ultrapassin les vores superiorsdels
sancionadOra de l'Ajuntament.
vehicles.
via pública, respectant el que s'assenyala en
el capítol anterior.
4. Els materials transportats s'hauran de
cobrir o protegir, de manera que no es desb) Directamcni en els contenidors habiArticle 57. Infraccions.
prengui pols ni es produeixin vessatnents de
litats a la dcixalleria mtmicipal. així com en
Les infraccions a la present Ordenança
materials residuals.
d'altres espais especialment habilitats per a
seran sancionades ,de conformitat amb el
aquesta finalitat, quan l'Ajuntamcni en disque s'estableix a les disposicions del Títol
posi. '
111 de la Llei 6/93 del 15 de juliol de la
Article 54. Neteja de la via pública.
Generalitat de Catalunya, reguladora de la
c) En lloc proper a l'obra, amb ai,norit1. Els transportistesde terres i runes, en
gestió dels residus en el marc d'ordenació
Zació prèvia municipal i pagament de- la el jupòsit que la via pública s'embrutés com
del-territori, protecció del medi ambient i
laxa corresponent. S'evitarà cl seu escampaa conseqüència dè Ics operacions de càrrega
preservació de la "natura i. supletòriament,
menl i s'haurà de retirar en la totalitat un
i transport, estan obligats a procedir a la
per la legislació de règim locaj. .
cop acabada l'obra.-En cap ca,s això podrà
neteja iinmcdiata del tram de via afectada.
ússer motiu per a dificultar la circulació
2. 'També queden obligats a retirar en
rodada i de vianants,
qualsevc) r/Jomcnt. i. senipre que siguin
2. Eii tots els lliuraments de terres i
requerits per l'autoritat rnunicipai. les terres
DISPOSICIONS ADDICIONALS
runes a què fa referència el número 1 ante- . i runes abocades en llocs no autoHtzats.
rior, cl promotor de l'obra serà responsable • • 3. Els serveis municipals podran prCK.:ePrimera.
de l'cmbrutament ocasionat en la via
dir a la neteja de la via afectada i a la retiSense peijudici de les iniciatives dels
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organismes i institucions públiques, l'Ajuntament afavorirà les actuacions que en
matèria de neteja pública col·lectiva desenvolupi la iniciativa dels particulars i tbmentarà les actuacions que tendeixin a augmentar la millora en la qualitat de vida al
municipi.
Segona.
,./.,
1. S'aplicaran per analogia les'normes
de la present Ordenança en supòsits que nò
hi són expressament regulats i que per la
seva naturalesa entrin dins del seu àmbit
d'aplicació.
2. En els casos que es presentin dubtes
en l'aplicació de la present Ordenança, els
serveis municipals, després d'escoltar els
mteressants, establiran la interpretació
corresponent.
Tercera
Mentre no entri en funcionament la dei• xalleria municipal ni es posi en marxa la
recollida selectiva dels residus orgànics, la
recollida selectiva de paper, vidre i roba
només es portarà a terme utiljtzant els con-,
teViidors esf)ecials de recollida selectiva.
La Bisbal d'Empordà, gener de 1996.

1.857
CONSELL COMARCAL
DEL GIRONÈS
Edicte
• La Presidència del Consell Çotnarcal
del Gironès mitjançant el Decret de data 19
de gener de 1996 ha resolt nomenar el Sr.
Fèlix Àngel Bada i. Giménez, amb DNI
núm. 36 489 221-C, personal interí de
l'escala d'administració especial, subescala
serveis especials, classe comeses especials,
ocupant el lloc de treball d'auxiliar de
comeses especials, tècnic recaptador.
El que es fa públic d'acord amb el que
estableixen els articles 94 i 98 del reglament del personal de les entitats locals.
Girona, 19 de gener de 1996.— El President. Signat: Jp.sep M. Dausà i Crosas.

desprèn del contingut de la proposta de les
característiques següents:
Entitat: Banc de Crèdit Local
Capital: 26.000.000 PTA
Tipus-d'interès: MIBOR + 0,35
Comissió d'obertura: 0,20%.
Comissió d'amortització anticipada: 0.
Corredor de comerç: 0
Amortitzacions: trimestrals.
Aquest acord se sotmet a informació
pública pel termini de 30 dies a fi i efecte
que les persones interessades puguin presentar les reclamacions, suggeriment o
al·legacions que estimin oportunes.
Santa Coloma de Farners, 7 de febrer
de 1996.— La Presidenta. Signat: Carme
Benages i Cort.

2.278
,

A.TUNTAMENT DE
PALOL DE REVARDIT
Edicle

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària de 2 de febrer de' 1996 va aprovar
inicialment el canvi de sistema d'execució
del Pla Parcial Indústria-Jardí de compensació pel de.cooperació de conformitat amb el
que preveu l'article 155.'1 del Reglament de
Gestió Urbanística. .
Així mateix, va acordar aprovar la
minuta de l'escriptura de la Reparcel·lació
voluntària del Pla Parcial Indústria-Jardí, de
conformitat amb el que disposa l'article 115
dfl Reglament de Gestió Urbanística.
L'expedient s'exposa al públic durant
un termini de 20 dies i es podrà examinar a
la Secretaria de l'Ajuntament en horari
d'oficina.
Palol de Revardit, 9 de febrer de
1996.— L'Alcalde. Signat: Jaume Ribas i
Tornabells.

CONSELL COMARCAL
DE LA SELVA
Eclicie
El Ple del Consell Comarcal de la Selva
va aprovar, en la sessió ordinària del Ple del
dia 30 de gener de 1996. la contractació
d'una operació de crèdit destinada a l'actuació "Adquisició Escola-Hotel'', segons es

1.864
A.TUNTAMENT DE
CORNELLÀ DEL TERRI
Edicte
Aprovat inicialment per l'Ajuntament
en Ple el Pressupost General de l'entital per
l'exercici de 1996, així com la plantilla que
comprèn tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, pei'sonal laboral i eventual,
estaran de manifest al públic a la Secretaria
d'aquest Ajuntament per termini de vint
dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persoiia interessada. |30drà
examinar i presentar contra el mateix i
davant el Ple les reclamacions que estimi
convenients, tal com disposa l'article ISCP
'de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 201 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril. •
En el supòsit que np'sigui presentada
cap reclamació, el Pressupost es considerarà
definitivament aprovat. En cas contrari, el
Ple disposarà d'un termini d'un mes per
resoldre-les. comptat a partir del dia següent
a la finalització de l'exposició al públic.
Cornellà del Terri. 9 de febrer de
1996.— L'Alcalde. Signat: Joan Casas i
Montaña.

1.865
A.JUNTAMENT DE
CORNELLÀ DEL TERRI
1.863

Edicte
A.TUNTAMENT DE
CORNELLÀ DEL TERRI

'

. Edicte
L859

Els esmentats projectes romandran
exposats al públic, durant el temini de trenta
dies. als efectes d'examen i presentació
d'al·legacions.
Cornellà del Terri, 9 de febrer de
1996.— L'Alcalde. Stgnat: Joan Casas i
Montaña.

- L'Ajuntainent en Ple, en sessió celebrada el dia 6 de febrer de 1996, va aprovar
els següents projectes:
-Projecte d'instal·lació d'una xarxa
d'enllumenat públic al nucli de Sords, i el
-Projecte d'instal·lació d'una xarxa
d'enllumenat públic al nucli de Pujáis dels
Cavallers;
redactats per l'enginyer tècnic Sr Jo.sep
M. Palom Mas, i amb' uns pressupostos
d'execució per contracie de 2.69:5.479 i
3.122.323 pes.seles respectivameni.

Es fa públic, per tal que sigui de general coneixement, que l'Ajuntament en Ple.
en sessió del dia 6 de febrer de 1996. va
adoptar el següent acord referent a preus
públics vigents:
"Modificar la normativa del preu públic
de la quota de connexió a la xarxa general
del servei municipal d'abastament d'aigua,
tot incloent-hi el següent text:
-tenen dret a una connexió gratuïta per
un subministrament les finques a les quals
s'ha aplicat contribucions especials per
l'abastament d'aigua";
Cornellà del Terri, S de febrer de
1996.— L'Alcalde-President. Signat: Joan
Casas i- Montaña.
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