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No podrà iniciar-se el procediment expropiatori abans de trenta
dies naturals posteriors al requeriment per al compliment que li haurà
d'adreçar el Consell Rector.

XII. Moment en què es podran utilitzar els solars.
Qualsevol acte d'edificació o ús del sòl subjecte a llicència muni-

cipal exigirà, a més d'aquesta llicència, l'autorització del Consell
Rector, que podrà denegar-la si s'estima que, com a conseqüència
dels treballs, es pot malmetre la urbanització abans de ser rebuda
definitivament per l'Ajuntament.

XIII. Distribució de beneficis i pèrdues.
Donada la naturalesa de la Junta de Compensació no es preveu

l'existència de beneficis ni pèrdues. Si malgrat tot, es produeixen,
seran repartides entre els socis en proporció a la seva participació en
les despeses.

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i
tingui els efectes oportuns, i us significo que la transcrita resolució és
definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar, potes-
tativament, recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat aquest
acte en el termini d'un mes a partir de la data següent a la de
recepció d'aquesta notificació o, directament, recurs contenciós admi-
nistratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona
en el termini de dos mesos comptats també a partir de la data següent
a la de recepció d'aquesta notificació, tot això de conformitat amb
l'establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, i als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
i sense perjudici que pugueu exercir qualsevol altre recurs que estimeu
procedent, d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, in fine, de la
citada Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Calafell, 6 de maig de 2004. — El regidor delegat de l'Àrea de
Territori, Josep Parera i Ribell.

2004/4765 - AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte

La corporació municipal en Ple en sessió ordinària  celebrada el
dia 23 de març de 2004, va acordar aprovar definitivament el
Reglament regulador dels serveis de recollida de residus municipals,
neteja viaria, transport, tractament i eliminació dels rebuigs dels
residus recollits al municipi de Calafell i la recollida selectiva, que lite-
ralment es transcriu:

REGLAMENT DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNI-
CIPALS, NETEJA VIARIA, TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
DEL REBUIG DELS RESIDUS RECOLLITS AL MUNICIPI DE CALAFELL.

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1. GENERALITATS

ARTICLE 1. OBJECTE
L'objecte del present reglament és la regulació del Servei de reco-

llida de residus municipals, neteja viaria, transport, tractament i elimi-
nació del rebuig dels residus recollits al municipi de Calafell i de les
relacions entre qui tingui al seu càrrec la prestació del servei i els seus
abonats, assenyalant els drets i les obligacions bàsiques per cada
una de les parts, sense perjudici de les atribucions d'altres adminis-
tracions.

El servei de recollida de residus municipals, neteja viaria,
transport, tractament i eliminació del rebuig dels residus recollits al
municipi de Calafell, és de caràcter públic, pel qual tindran dret a la
seva utilització, tots els ciutadans/es de Calafell.

ARTICLE 2. FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI 
D'acord amb els articles 63.2 f) 63.2 I) i 64 a) de la Llei 8/87

de 15 d'abril Municipal el servei de recollida de residus municipals,
transport, tractament i eliminació del rebuig dels residus reco-
llits........., és de competència municipal i d'obligada prestació, i
resta assumit com a propi.

D'acord amb la definició que fa la nova llei de residus 15/2003
de 13 de juny de modificació de la llei 6/93 del 15 de juliol, regu-
ladora dels residus, dels residus municipals  es consideren com tals
"residus generats a domicilis particulars, els comerços, les oficines i
els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus espe-
cials i que per llur naturalesa i o composició es poden assimilar als
que es produeixen en els dits llocs o activitats.

Es consideren residus comercials: els residus municipals generats
per l'activitat pròpia del comerç al detall i l'engròs, l'hoteleria, els
bars, els mercats, les oficines i els serveis. Son equiparables a
aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats  a la
indústria  que tenen la consideració d'assimilables als municipals. La
gestió d'aquests residus comercials d'acord amb l'article 23 de la Llei
15/2003 de modificació de la Llei 6/93 , es contempla de la
següent manera: 

1. La persona titular d'una activitat que genera residus comercials
els ha de gestionar per sí mateixa, d'acord amb les obligacions
pròpies dels posseïdors o productors de residus.

2. La persona titular  de l'activitat ha de lliurar els residus que
generi o posseeixi  a un gestor o gestora autoritzat, perquè se'n faci
la  valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del
rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens
local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el
servei de deixalleria.

Es considera també que la recollida dels residus comercials
generats, el transport, tractament i eliminació del rebuig dels residus
recollits, procedents de  les activitats comercials adherides al sistema
públic de recollida i gestió de residus, són també  de competència
municipal i d'obligada prestació.

Les activitats comercials i indústries no adherides al sistema públic
de recollida de residus municipals de l'Ajuntament de Calafell, hauran
de gestionar per sí, mateixos els residus generats, atenent-se a allò
contemplat a l'article 23 , punt 3.de la Llei 15/2003, i a les orde-
nances municipals, que es puguin aprovar per tal de regular la pres-
tació del servei de recollida de residus comercials, dins el nucli urbà
de Calafell.

L'Ajuntament de Calafell prestarà els serveis indire c t a m e n t
mitjançant concessió o concessions  administratives, podrà estructurar
els serveis i donarà publicitat a la seva organització. Donarà creden-
cials a les persones a ell adscrites, per a coneixement i garantia de
tots els usuaris.

Els serveis afectats per aquest reglament  quedaran sotmesos
permanentment  al control  de l'Ajuntament de Calafell, el qual podrà
revisar els treballs realitzats pel concessionari.

ARTICLE 3. OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI
El prestador o prestadors dels serveis estaran subjectes al

compliment de les següents  obligacions:
a) Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot administrat

que ho sol·liciti en els termes establerts en aquest reglament  i
altres disposicions aplicables.

b) Mantenir i conservar al seu càrrec, en bon estat, la maquinària
i instal·lacions  necessàries per la prestació dels serveis.

c) El concessionari garantirà la prestació dels serveis en qualsevol
punt del municipi.

d) Mantindrà la disponibilitat i regularitat del servei
a. En el supòsit  d'interrupcions o alteracions, per causes de força

major estarà exempt el concessionari de responsabilitat per
danys i perjudicis davant de l'abonat.

e) Respondre de les reclamacions, peticions o consultes dels
abonats al servei.
El concessionari haurà de portar un llibre de reclamacions,
degudament diligenciat per l'Ajuntament, que estarà a dispo-
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sició dels usuaris. En aquest llibre es recolliran les reclamacions
que aquests efectuïn, una còpia de les quals estarà a dispo-
sició permanent de l'Ajuntament.

f) Mantenir un servei d'avisos on els abonats puguin adreçar-se
per comunicar avaries o re b re informació en supòsits
d'urgència.

g) El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït
de documentació expedida per l'Empresa, acreditativa de la
seva identitat.

h) Subrogació del vigent conveni col·lectiu del personal prestador
del servei

i) Contractar el personal necessari per a cobrir les totals neces-
sitats del servei.

j) Prestar el servei amb precisió, seguretat, continuïtat i regula-
ritat, ininterrompudament  en la forma prevista i sotmetre's  a
les instruccions  que li dictin els Serveis Tècnics Municipals
d'acord amb les  facultats que els hi són reconegudes.

k) Indemnitzar a tercers, pels danys causats pel funcionament dels
serveis en els termes resultants  de l'article anterior.

l) No alienar  ni gravar els béns afectes a la Concessió, llevat
d'autorització explícita de l'Ajuntament.

m) Exercir ell mateix la Concessió, amb prohibició de cedir-la,
arrendar-la o traspassar-la, llevat d'autorització  explícita de
l'Ajuntament.

n) Acceptar, en cas de força major o en qualsevol altra situació
d'emergència  pública, la direcció de l'Ajuntament  per a la
realització de les feines diferents a les contractades o d'altres
tasques en les quals els mitjans de personal i de material
assignats en conjunt a la Contracta, en els termes continguts en
l'Oferta, sigui necessari emprar per restablir la normalitat,
mentre duri l'estat d'emergència, força major o calamitat
pública.

o) El Concessionari facilitarà una memòria en suport informàtic,
de tots els elements i dades de la Concessió, segons els criteris
que al respecte es contemplin en l'Oferta o els que puguin
indicar els Serveis Tècnics Municipals.

p) Continuar la prestació del servei  una vegada extingida la
Concessió pel transcurs  del període  de duració  de la
mateixa, establert en el Plec, fins que un altre concessionari, o
l'Ajuntament mitjançant gestió directa, es faci càrrec de la
gestió del servei.

q) Proporcionar mensualment a l'Ajuntament una còpia de la liqui-
dació de les assegurances socials degudament segellada per
l'entitat on s'hagi efectuat el corresponent ingrés.

r) Portar un llibre de reclamacions on s'enregistraran les que, en
el seu cas puguin formular els usuaris del Servei.

ARTICLE 4. DRETS DEL PRESTADOR DEL SERVEI 
El prestador del servei té els següents drets:
a) A la retribució del servei, en els termes que resulten dels

contractes de concessió.
b) Utilitzar els béns de domini públic municipal que siguin neces-

saris pel funcionament  del Servei, prèvia  autorització muni-
cipal, si s'escau.

c) Mantenir l'equilibri econòmic i financer de la Concessió i
revisar el preu del Contracte cada any en funció de la formula
de revisió de preus d'acord amb allò previst al corresponent
article del Plec de Condicions que reguli les concessions

d) Mantenir l'equilibri econòmic de l'explotació del Contracte,
amb les conseqüents ampliacions, quan l'augment de població,
l ' i n c rement de superfície o les exigències del Servei així ho
re q u e reixin, d'acord amb el que al respecte es contempla en la
n o rmativa vigent en matèria de contractació de serveis públics.
En cap cas es confondrà el manteniment de l'equilibri econòmic
de l'explotació amb la revisió de preus del Contracte.

ARTICLE 5. OBLIGACIONS DELS USUARIS 
Tenen la condició d'usuaris del servei  municipal de recollida de

residus  tots els veïns i altres persones físiques amb domicili a Calafell,

i les persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol tipus d'esta-
bliment professional, comercial, industrial o de serveis situats dins el
terme municipal, que estigui adherit al sistema municipal de recollida
de residus 

L'usuari estarà subjecte a les següents obligacions:
a) Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura dels

serveis, contenidors, papereres..... Coma béns de servei
públic, quedant prohibida qualsevol manipulació o alteració
dels seus elements per part de personal no autoritzat.

b) Satisfer puntualment  l'import del servei d'acord amb allò previst
en aquest reglament.

c) Respectar els horaris i indicacions previstes pel lliurament dels
residus, ja sigui pel dipòsit en contenidors ubicats a la via
pública, com per la recollida de mobles i estris vells, restes
vegetals, contenidors d'establiments comercials...

d) Qualsevol altre, expressament previst en aquest reglament o
legislació vigent.

ARTICLE 6. DRETS DELS USUARIS
L'usuari del servei gaudirà dels següents drets.
a) Disposar del servei, de conformitat amb la normativa legal apli-

cable.
b) Sol·licitar al prestador del servei els aclariments, informacions i

assessorament necessari per adequar les seves necessitats a les
prestacions del servei.

c) Formular les reclamacions  administratives  que cregui conve-
nients d'acord amb el procediment establert en aquest
reglament.

TÍTOL II CONDICIONS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS

CAPÍTOL II. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI 

ARTICLE 7. ÀMBIT DE LA PRESTACIÓ 
Les activitats que conformen el servei són les següents:
La recollida domiciliària de les escombraries, incloent la recollida

selectiva de la fracció orgànica.
El transport de les escombraries a l'abocador, planta de trans-

ferència o planta de tractament, convinguda amb el prestador 
La recollida i transport de mobles, estris i trastos vells
La recollida i transport  de restes vegetals  procedents de l'esporga

de l'arbrat privat, així com  de les restes del manteniment de jardins
i zones verdes, siguin aquestes públiques o privades.

La neteja viaria amb tot el ventall de prestacions que la mateixa
inclou

La disposició final del rebuig dels residus recollits.

ARTICLE 8. ÀMBIT FÍSIC DE LA INTERVENCIÓ
Amb caràcter general l'àmbit físic  al qual s'estendran les opera-

cions relacionades, és la totalitat del municipi de Calafell, pel que fa
al servei de recollida domiciliària de les escombraries, incloent la
recollida selectiva de la fracció orgànica.

L'àmbit físic de la resta de serveis, s'estendrà a tots els sectors,
cada cop que reverteixi un sector urbanitzat a l'Ajuntament, s'actua-
litzarà l'ampliació de l'àmbit per acord plenari, aquells  sectors que
pel seu ús més intensiu per part de la població es consideri que el seu
grau d'embrutiment sigui superior als nivells normals, s'incrementaran
les taxes proporcionalment.

ARTICLE 9. DESCRIPCIÓ GENÈRICA  DE LES ACTIVITATS  A
REALITZAR EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. 

Les condicions generals sota les que s'efectuaran els serveis  seran
les següents:

La prestació del servei, es realitzarà amb atenció a la condició
d'activitat d'incidència ambiental.

És per això que a banda de  donar compliment a la normativa
sobre residus (Llei 6/1993 de 15 de Juliol) i la seva modificació (Llei
15/2003 de 13 de Juny) , igualment es complirà la Llei D'intervenció
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integral de l'administració ambiental (Llei 3/1998 de 27 de febrer) i
la resta de normativa vinculada. 

La totalitat dels serveis  es planificaran  amb la consideració de
l'estacionalitat  a la que la demanda  dels mateixos, està sotmesa,
considerant el període d'hivern i el d'estiu i intertemporades.

S'atendran  amb caràcter programat les festes, els períodes
festius, i esdeveniments puntuals de tota mena que es generen habi-
tualment en el desenvolupament de la vida municipal. Igualment
s'atendran aquells esdeveniments típics i atípics que demanin l'atenció
dels serveis objecte de la concessió, així com aquells puntuals
previstos i imprevists.

CAPÍTOL II LES CONDICIONS PARTICULARS SOTA LES QUE ES
DESENVOLUPARAN ELS SERVEIS SERAN LES SEGÜENTS.

ARTICLE 10. SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA
Servei de recollida domiciliària de les escombraries de tipus

domèstic, incloent recollida selectiva de la fracció org à n i c a ,
continguda en les deixalles, 

ARTICLE 11. OBJECTIUS I OBJECTE DEL SERVEI 
D'acord amb el programa General de Gestió de residus de la

Generalitat de Catalunya la política de l'Ajuntament de Calafell en
matèria de gestió de residus està adreçada a la consecució dels
següents  objectius: 

a) Promoure'n la reutilització
b) Promoure la recollida segregada i selectiva de les diferents frac-

cions residuals.
c) Reciclar materials i en particular  la matèria orgànica  per mitjà

del compostatge o la biometanització.
d) Valoritzar
e) Disposar adequadament el rebuig
f) Regenerar els espais degradats per les descàrregues incontro-

lades
I segons l'article 6 de la llei 15/2003, la política ambiental

adoptada per l'Ajuntament de Calafell, les accions especificades a
continuació han de ser prioritàries i en l'ordre jeràrquic establert.

a) La prevenció i la minimització dels residus i de llur perillositat
b) La reutilització dels residus
c) La recollida selectiva dels residus
d) El reciclatge i altres formes de valorització
e) La valorització energètica dels residus
f) La disposició del rebuig
g) La regeneració dels sòls i dels espais degradats.
Són objecte del servei de recollida, els residus municipals produïts

com a conseqüència  de les següents activitats i situacions:
* Activitat domiciliaria
* Activitats comercials i de serveis adherides
* Activitats de Neteja viaria, de neteja de  zones verdes i neteja

de zones recreatives
* Activitats dels mercats municipals o privats i mercadets ambu-

lants
* Activitats de despatxos professionals  i oficines 
Quan els residus generats per aquestes activitats, consisteixin en

vidre, envasos, llaunes... seran objecte de recollida selectiva.
Com a conseqüència del seu origen, els residus s'inclouen en les

categories següents: 
1. Les deixalles d'alimentació i del consum domèstics produïdes

pels ciutadans en els habitatges particulars.
2. Les cendres de calefacció domèstica individual.
3. Els residus procedents de l'escombrada de les voreres efec-

tuada pels propis veïns i de la neteja de les vies públiques, zones
verdes i àrees recreatives.

4. La brossa de l'esporgada d'arbres particulars (no contractada
a serveis professionals) i del manteniment de plantes.

5. Les fraccions residuals produïts per  activitats comercials i de
serveis, sempre que siguin assimilables a residus municipals

6. Els residus produïts pel consum de bars, restaurants i altres esta-
bliments que tinguin objecte el despatx de productes alimentaris

cuinats o en els quals  es realitzin consumicions de qualsevol mena,
així com els produïts en grans superfícies comercials, supermercats,
autoserveis i establiments similars.

7. Els residus de consum general produïts en residències, hotels,
hospitals, clíniques, col·legis i altres establiments públics, assimilables
a residus municipals, adherits al sistema públic de recollida

8. Els mobles, estris domèstics i trastos vells, inclosa la roba, el
calçat i qualsevol producte anàleg. En aquesta categoria s'hi inclouen
els residus sanitaris dels Grups I II assimilables a municipals de confor-
mitat amb el decret 300/1992 de 24 de novembre.

9. Qualsevol altre residu assimilable a urbà i que no tinguin la
consideració de residus especials.

No seran objecte de recollida:
* Els residus no domèstics generats en tallers  i indústries.

(Residus industrials)
* Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers,

magatzems, i instal·lacions de tractament de residus.
* Les cendres produïdes en instal·lacions de calefaccions

centrals d'edificis.
* Els residus especials: nocius, insalubres, tòxics i perillosos 
* Les restes  infeccioses o anatòmiques procedents d'hospitals,

clíniques o farmàcies. Així com els residus sanitaris d'hospitals,
clíniques, centres assistencials, laboratoris i altres establiments
similars, inclosos en els grups III i IV del Decret 300/1922 de
24 de novembre.

* Els animals morts d'un pes superior a 80 KG i no presents a la
via pública

* Les runes, restes i materials residuals procedents de la demo-
lició i enderrocament d'edificis i construccions, tants públics
com privats.

* Les deixalles i fems produïts en escorxadors, granges, labora-
toris, casernes i altres establiments similars, públics o privats.

* Els productes procedents del decomís.
* Les restes de productes o subproductes de processos de fabri-

cació d'indústries o tallers, quan no siguin assimilables a
residus municipals.

Quan una entitat o establiment, per qualsevol causa, hagués de
desfer-se de residus municipals en quantitats més grans a les que cons-
titueixen la producció normal, no podrà dipositar-los conjuntament
amb els residus habituals.

En aquests casos l'entitat podrà prèvia autorització municipal,
transportar-los amb els seus propis mitjans fins els centres de transfor-
mació o eliminació que corresponguin, o bé podrà sol·licitar la
retirada  pels serveis municipals.

En ambdós casos l'Ajuntament passarà el corresponent càrrec per
l'eliminació, transformació, o en els seu cas, transport de residus.

ARTICLE 12. CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS
A efectes d'aquest reglament es consideren  grups de residus muni-

cipals:
a) Residus municipals ordinaris. Són els produïts per l'activitat

domèstica particular, els residus de comerços, oficines, serveis
i altres generadors singulars, assimilables als municipals, així
com els procedents de la neteja viaria i dels espais verds.

b) Residus voluminosos. Són els que no es poden ser evacuats
per mitjans convencionals de recollida per causa de la seva
envergadura, com grans electrodomèstics, mobles matalassos,
somiers, portes i altres.

c) Residus municipals especials. Són els 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 comprometre el tractament biològic o la recu-
peració d'altres fraccions, a més de comportar un risc pel medi
ambient o per la salut de les persones, com ara pintures, llums
fluorescents, piles usades, frigorífics, olis usats, bateries, runa
enderrocs i residus de construcció que continguin fibrociment,
i qualsevol altre residu qualificat en el catàleg de residus
europeu.
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ARTICLE 13. DEFINICIÓ DE LES FRACCIONS RESIDUALS
A fi de definir les diferents formes per a la seva gestió els residus

municipals es divideixen en les fraccions residuals següents:
1. 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.

2. Paper i cartró. Comprèn diaris, revistes, fullets, cartrons, paper
escrit, paper d'ordinador, paper de cuina i tota mena d'envasos d'em-
bolcalls d'aquests materials.

3. Vidre. Inclou els residus d'envasos d'un sòl ús, utilitzats per a les
ampolles d'aigües minerals, vins, licors, cerveses, re f re s c o s ,
conserves, menjars preparats i altres envasos, així com els vidres de
finestres i miralls lliurats a les deixalleries.

4. Plàstics. Inclou tota mena d'envasos i altres productes fabricats
amb materials plàstics en les seves diferents composicions: Polietilè
de baixa densitat (PEBD) polietilè d'alta densitat (PEAD) polipropilè
(PP) poliestirè (PS) policlorur de vinil (PVC) polietilè teraftalat (PET),
polieuretà(PU) i qualsevol altre.

5. Metalls. Inclou tota mena d'elements, productes envasos,
llaunes o embalatges de ferro, coure plom, llautó, alumini, acer, o de
qualsevol altre metall o aliatge de metalls.

6. Tèxtils. Inclou roba, draps, restes de tapisseria, però també
calçat i altres peces de vestir de pell.

7. Runa. Enderrocs i altres residus de la construcció i la demolició
d'edificacions, la gestió dels quals és de competència municipal de
conformitat amb allò que disposa el decret 201/1994 de 26 de
Juliol. I la corresponent ordenança municipal.

8. Residus sanitaris. (grups I i III) Aquests residus es gestionaran de
conformitat amb allò que estipulen el decret 300/1992 de 24 de
novembre i, el decret 7/1994 de 22 de febrer i les normes que es
despleguin o es substitueixin.

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

10. Rebuig. Materials no inclosos en cap de les fraccions resi-
duals anteriors que tot, i que formin  part d'algun d'ells no són valo-
ritzables.

Les fraccions de vidre, paper i envasos estan  delegades les
competències per la recollida mecanitzada  i tractament dels residus
recollits al Consell Comarcal del Baix Penedès.

ARTICLE 14. CLASSES DE SERVEIS MUNICIPALS DE RECOLLIDA.
Els serveis municipals de recollida es divideixen en:
Serveis de recollida bàsica domiciliària 
Serveis específics de recollida:
14.1.1Servei de recollida bàsica domiciliària 
El servei de recollida bàsica domiciliària de les escombraries

tindrà la consideració de servei permanent  i respondrà a l'objectiu
de recollir les fraccions de residu sòlid urbà de rebuig, procedents de
les activitats abans descrites i la de fracció orgànica  que es deixin
en cadascun dels contenidors afectes al servei, o siguin dipositades
en bosses, en les àrees no conteneritzades, així com implementar el
servei en aquelles àrees que no disposin o que sigui deficient.

14.1.1. 1Modalitats de recollida 
Segons la classe de residus d'una banda i també en funció de les

característiques  urbanístiques  dels diferents barris  i zones de la
ciutat, la recollida es podrà prestar de forma ordinària (manual) o
mitjançant contenidors, o qualsevol altre mètode que es pugui
implantar en un futur Recollida pneumàtica, contenidors soterrats, allò
que les innovacions tecnològiques contemplin i sigui viable pel
municipi.

El servei municipal de recollida  general de residus  pot adoptar
indistintament les modalitats següents.

1. Recollida indiferenciada dels residus assenyalats en els punts 1
,2, 3, 4 de les categories de residus en funció de llur procedència,
per mitjà de contenidors en les voreres.

2. Recollida segregada i en contenidors diferenciats a les voreres
de la matèria orgànica i del rebuig, dels punts 1 i 9 de les categories
de residus en funció de llur procedència.

3. Sistemes pneumàtics a les voreres i als habitatges de recollida
segregada de matèria orgànica i d'altres fraccions residuals, d'acord
amb el que es disposi en cada zona.

4. Recollida indiferenciada dels residus assenyalats en els punts 1
,2, 3, 4 de les categories de residus en funció de llur procedència,
per mitjà de bosses dipositades en les voreres o bé en les àrees d'acu-
mulació que es determinin.

5. Recollida indiferenciada, o bé segregada i selectiva,
mitjançant contenidors d'ús específic per a comerços i establiments
públics.

6. Recollida domiciliària porta a porta dels residus voluminosos.
7. Recollida per conductes d'ús col·lectiu de fraccions indiferen-

ciades o selectives per part de comunitats d'usuaris, comerços o esta-
bliments públics.

8. Recollida porta a porta de fraccions segregades a comerços i
establiments públics sens perjudici del règim de la recollida d'envasos
i dels residus d'envasos comercials establert en la seva legislació
específica.

La recollida de domiciliària de les escombraries a l'illa de
vianants, es prestarà de forma combinada entre recollida ordinària i
recollida mitjançant contenidors:

Els establiments comercials de l'illa de vianants, disposaran d'un
contenidor de 240-360 L, ubicat dins les seves instal·lacions, aquest
contenidor el subministrarà l'Ajuntament de Calafell, i a efectes de
manteniment l'Ajuntament es farà càrrec d'aquest de la mateixa
manera que ho fa amb els contenidors ubicats en voreres, llevat que
els desperfectes o deteriorament d'aquest, siguin imputables a l'ús
indegut del propietari del contenidor. Els posseïdors  d'aquests conte-
nidors estaran obligats a treure el contenidor al carrer en els horaris
convinguts de recollida amb l'empresa adjudicatària de la concessió
i a introduir-lo un cop recollit en les seves instal·lacions. La recepció
d'aquest contenidor és obligatòria per part dels establiments de l'Illa
de vianants.

Cada contenidor estarà degudament identificat, amb les dades
de l'establiment responsable d'aquest., El fet de no disposar d'identi-
ficació serà motiu de sanció. 

14.1.1. 2 Operacions bàsiques del servei de recollida
El servei de recollida estarà integrat pel conjunt  següent d'opera-

cions bàsiques:
* Operacions de buidat, recollida i transport fins al punt de trans-

ferència o tractament. L'Ajuntament es reserva el dret de variar
el centre de tractament.

* Operacions de recollida de l'entorn  del terra  immediat dels
contenidors., bosses o àrees d'acumulació.

* Operacions de rentat i manteniment dels contenidors 
Els horaris de recollida, la freqüència de recollida i la maquinària

per la recollida, s'establirà en el Plec de Condicions tècniques, que
reguli la concessió administrativa.

Pel que respecte al dimensionat del volum de contenerització es
tindrà en compte:

* La capacitat ja existent. 
* La producció de deixalles 
* Les previsibles necessitats de desenvolupament del servei.
Decidit l'emplaçament dels contenidors es procedirà al pintat de la

zona de re s e rva de la seva instal·lació, així com a la col·locació de
fitons de protecció i delimitació dels punts d'agrupació de contenidors.

Les operacions de manteniment dels contenidors comprendran.
* El rentat intern i extern de tot tipus de contenidors 
* Operacions de canvi d'emplaçament de contenidors 
* Operacions d'implantació de nous contenidors 
* Operacions de manteniment  dels cartells informatius  del servei

que es puguin fixar en la part externa dels contenidors, incloent-
hi la reposició total.

* Operacions d'arranjament dels que estiguin avariats i dels que
s'avariïn en el decurs de l'explotació del servei.
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* Operacions de reposició dels que estiguin malmesos i dels que
es malmetin en el decurs de l'explotació del servei.

14.1.1.3 Ús dels contenidors de residus municipals
Els usuaris del servei hauran de complir les següents normes:
* S'utilitzarà única i exclusivament el contenidor assignat  a la

comunitat de veïns o establiment
* Només es dipositaran els residus urbans descrits, per tant

queden exclosos, runes, mobles, animals morts.
* No es dipositarà, cap material en combustió, ni es farà foc en

les proximitats.
* Els residus es dipositaran dins dels contenidors en bosses de

plàstic tancades, mai brossa a dojo i, s'evitarà l'acumulació de
residus al voltant del contenidor.

* El contenidor mantindrà sempre la tapa tancada
* No es bellugarà el lloc sense autorització municipal. L'operació

es realitzarà pel servei de neteja.
* Es prohibeix l'estacionament de vehicles de tal manera que

impedeixi el normal accés als contenidors de brossa, tant pels
usuaris com pel personal de servei de recollida i camions
recol·lectors.

14.1.2 Servei de recollida específica 
* Recollida de residus dels mercats municipals i mercats ambulants
* Recollida de cadàvers d'animals morts
* Recollida de residus procedents dels serveis de neteja.
* La recollida i transport de mobles, estris i trastos vells.
Recollida de residus dels mercats municipals i mercats ambulants
Els residus dels mercats municipals es realitzarà mitjançant auto-

compactadors estàtics, ubicats en els mercats. La freqüència de
buidat d'aquests es determinarà en el Plec de clàusules tècniques de
la concessió.

També es recolliran els residus procedents dels mercats setmanals
que es realitzen al municipi en els nuclis de Calafell i Segur de
Calafell.

Recollida de cadàvers d'animals morts
Els cadàvers d'animals morts presents a la via pública, per motius

d'accidents de trànsit o mort natural.... Serà gestionada la seva reco-
llida per l'empresa concessionària del servei de recollida de residus
municipals. El transport fins al centre d'eliminació el realitzarà una
empresa autoritzada per la Junta de Residus, i l'eliminació d'aquestes
restes serà mitjançant incineració.

Respecte dels animals morts dins habitatges o propietats privades,
L'Ajuntament facilitarà la informació necessària, per realitzar una
correcta gestió.

En el cas d'explotacions ramaderes o industrials, ni en el supòsit
d'equins per l'ús esportiu, oci, la gestió dels cadàvers haurà de
realitzar-se per empreses degudament autoritzades..

Recollida de residus procedents dels serveis de neteja.
Els residus procedents de la neteja viaria, es dipositaran per

p a rt dels operaris de la neteja dins de bosses de plàstic tancades,
que seran dipositades en la xarxa de contenidors instal·lada a la
via pública. Els residus procedents de la neteja vària emmagat-
zemats en les màquines d'escombrar, s'habilitaran contenidors espe-
cífics en llocs convinguts del municipi, per poder buidar les
m à q u i n e s .

La recollida i transport de mobles, estris i trastos vells
S'establirà un servei de recollida de mobles, estris i trastos vells per

a particulars, aquest servei es prestarà per part de l'empresa conces-
sionària, prèvia trucada al telèfon que es faciliti als ciutadans. En el
plec de clàusules tècniques que regulin la concessió s'establiran les
freqüències de prestació d'aquest servei, més idònies per tal de donar
servei a la població. 

Serà sancionable per part de l'Ajuntament el fet de llençar i
abocar mobles a la via pública, fora dels dies convinguts de reco-
llida.

L'empresa concessionària del servei de recollida mai entrarà en
propietats privades, llevat que s'aprovi un servei a domicili per a
persones disminuïdes.

Es potenciarà la reutilització dels mobles i estris recollits, a través
dels diferents departaments municipals, o be a través de fundacions i
organitzacions no governamentals.

El mobles o residus deixats a la via pública sense previ avís,
s'identificaran amb adhesiu, indicant que han estat lliurats sense
seguir el procés adient i es deixaran durant dos dies, sense recollir.

14.2 Normes generals del servei de recollida 
Aquest article compren les normes que s'han de complir pels

productors dels residus, amb referència al seu lliurament i presentació
dels mateixos, per la seva recollida i transport. Com a normes
generals es poden citar:

* Horari de recollida de RSU: L'horari de recollida estarà fixat en
el Plec de Condicions que reguli la concessió, es donarà la publicitat
necessària pel coneixement dels veïns.

* Recepció de RSU: Es farà càrrec el personal dedicat a la
mateixa. Els productors de residus que els entreguin a un tercer no
autoritzat, seran responsables solidaris de qualsevol perjudici que
pugui derivar-se, així com de les sancions que es pogueren imposar.
Dels danys que es pogueren ocasionar en el procés d'eliminació serà
responsable qui hagi efectuat el lliurament.

* Prohibicions:
* Cap persona física o jurídica podrà dedicar-se a la recollida,

transport i aprofitament dels residus urbans, qualsevol que sigui la
seva naturalesa, sense la prèvia concessió o autorització municipal.

* Es prohibeix el dipòsit de residus en llocs que no hagin estat
autoritzats per l'Ajuntament, així com la descàrrega en dipòsits, clave-
gueram, o abocadors particulars autoritzats diferents als que hagin
estat objecte d'autorització.

ARTICLE 15. EL TRANSPORT DE LES ESCOMBRARIES A L'ABO-
CADOR, PLANTA DE TRANSFERÈNCIA O PLANTA DE TRAC-
TAMENT, CONVINGUDA AMB EL PRESTADOR.

Els residus recollits, mitjançant camions recol·lectors compactadors
de brossa, seran transportats fins a planta de transferència o planta
de tractament o abocador, segons el destí que es convingui.

Dins el terme municipal de Calafell es podrà instal·lar una planta
de transferència o altre sistema que compacti els residus, per tal de
reduir les despeses de transport fins al destí final dels residus. 

Es considera recollida i no transport, els desplaçaments realitzats
amb vehicles recol·lectors o altres modalitats, dins el terme municipal
de Calafell, incloent fins a l'estació de transferència o compactació
ubicada dins el terme municipal de Calafell.

Es considera transport pròpiament dit el desplaçament dels re s i d u s ,
des del terme municipal de Calafell, ja sigui planta de transferència o
a l t res  i fins al destí final d'aquests residus. Es considera destí final: 

- Dipòsit controlat
- Planta de tractament 
- Planta de transferència prèvia a abocador.
En el cas de la tercera opció, el transport des de la planta de

transferència prèvia a l'abocador i fins al dipòsit controlat, serà a
càrrec de l'empresa  explotadora de l'abocador o de l'empresa
explotadora de la planta de transferència i a compte de la concessió
objecte del servei de recollida.

ARTICLE 16. LA RECOLLIDA I TRANSPORT  DE RESTES VEGETALS
PROCEDENTS DE L'ESPORGA  DE L'ARBRAT PRIVAT, AIXÍ COM  DE
LES RESTES DEL MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES,
SIGUIN AQUESTES PÚBLIQUES O PRIVADES.

Mitjançant sistema d'avís telefònic o d'altres, es comunicarà a
l'empresa concessionària del servei de recollida de restes vegetals,
que es dipositen restes d'esporga privada en petites quantitats que no
superin els 3 m3 i de manteniment de jardins a la via pública.

Volums superiors a 3 m3, es consideren esporgues industrials, les
quals ha de ser gestionades per les empreses contractades priva-
dament per la prestació del servei, en cas de correspondre a parti-
culars aquest hauran de transportar els residus fins la Deixalleria o bé
pagar el corresponent càrrec a l'Ajuntament per la gestió de la reco-
llida, el transport  i la gestió del residu. 
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L'Ajuntament establirà un calendari de recollides de restes vegetals
programades.

S'informarà al municipi de la forma de prestació d'aquest servei,
indicant els dies programats de recollida segons la temporada i la
manera de disposar els residus.

S'hauran de potenciar propostes que permetin una utilització del
transport, ja sigui des de la pròpia empresa concessionària o ja sigui
amb convenis amb altres empreses concessionàries municipals.

Els usuaris que no vulguin utilitzar aquest sistema podran adreçar-
se a la deixalleria comarcal.

L'abandonament de residus vegetals, serà sancionable, amb la
imposició a l'infractor de la corresponent sanció.

ARTICLE 17. EL SERVEI DE LA NETEJA VIARIA I ALTRES ESPAIS
LLIURES

17.1 La neteja de carrers privats  o altres espais d'ús particular i
urbanitzacions no revertides.

Persones obligades a la neteja
La neteja de les voreres i carrers de domini particular, s'hauran de

netejar per part dels propietaris dels immobles, o en el seu defecte,
les comunitats de propietaris i el personal assignat.

És atribuïble  als propietaris o propietat de comunitaris, entitats de
conservació etc. La neteja de: 

* Els carrers de domini particular, que s'hauran de netejar  seguint
les directrius que dicti a la Regidoria  de Serveis Públics, per acon-
seguir uns nivells de neteja adequats.

* La neteja de patis de llum, interiors d'illa o qualsevol zona
comuna d'ús particular.

* La neteja de solars i altres terrenys urbans de propietat privada,
no inclosos anteriorment. 

* Els carrers, places, parcs.... D'urbanitzacions que no hagin
revertit al municipi.

Totes les neteges realitzades per particulars, entitats de conser-
vació... hauran de seguir les directrius indicades per la Regidoria de
Serveis Contractas, se signaran acords al respecte de les freqüències
i mètodes de neteja. 

Excepcions
En aquells supòsits en què  l'activitat de la neteja correspongui als

p a rticulars, l'Ajuntament excepcionalment podrà substituir als
mateixos, sempre i quan  es donin les següents circumstàncies:

* Que la composició dels residus aconselli la retirada per serveis
autoritzats.

* Que els particulars obligats no disposin de recursos i/o mitjans
adequats

Per a què L'Ajuntament pugui realitzar  els treballs de neteja en
aquests supòsits, s'haurà de presentar a l'Ajuntament, una sol·licitud
part del propietari o comunitat, justificant les causes de la petició.

17.2 El servei de neteja de la xarxa viaria pública, serà prestat
indirectament per part de L'Ajuntament de Calafell, mitjançant
concessió administrativa  i comprendrà les següents prestacions:

* L'escombrat manual 
* L'aiguabatre de carrers, places etc. De titularitat pública
* El desherbat de carrers
* La neteja dels escossells d'arbres 
* La recollida de terres, sorres, fulles i pinassa
* La recollida de materials acumulats a la via pública, per efecte

d'agents climatològics
* La recollida d'excrements 
* La recollida d'objectes voluminosos
* El buidat neteja i manteniment de papereres
* La recollida de restes d'accidents de trànsit.
* La neteja de vessaments a la via pública
* La neteja de branques, restes de construcció etc. per acció de

fenòmens meteorològics
* La neteja profunda de xiclets, taques... dels vials més transitats 
* La neteja de les taques produïdes per estacionaments a la via

pública

* La retirada de propaganda de llocs no autoritzats.
* La prestació de serveis d'emergència com a conseqüència

d'inundacions, forts vents...
* Qualsevol altra operació que es requereixi per mantenir el

decòrum i ornat públics.

Tots aquests treballs de neteja viaria es poden agrupar, segons: 
17.2.1Tractaments bàsics programables per sectors i puntuals 
17.2.2Tractaments complementaris
17.2.3Tractaments específics a causa de situacions d'emergència
17.2.1 Tractaments bàsics programables per sectors i puntuals 
17.2.1.1Neteges extraordinàries per festes majors i actes festius

Incidint especialment en la neteja posterior a l'acte 
17.2.1.2 Neteges de mercats ambulants

S'haurà de netejar l'espai  on es realitzen els mercats un
cop s'hagin desmuntat les parades.

17.2.1.3 Tractaments bàsics de neteja programables per sectors 
En funció de la intensitat d'ús dels carrers i de l'estacionalitat es

determinarà la freqüència de neteja de cada carrer.
S'aplicaran diferents tipus de tractaments de neteja:
Escombrat manual 
Escombrat mecanitzat
Escombrat mixt manual i mecanitzat
Escombrat mecànic de calçades
Escombrada mecànica de voreres, places i zones de vianants 
Escombrades de manteniment 
Aiguabatre mecànic
Aiguabatre mixt 
Fregat de paviments.
Servei d'escombrat
Les deixalles objecte d'escombrat seran totes les que s'hi trobin a

la via pública, i en particular: 
* Les produïdes pel trànsit de vianants 
* Les restes de recollida de les escombraries domiciliàries
* Les fulles de l'arbrat
* Els excrements d'animals dipositats a la via pública 
* Qualsevol residu  abandonat a la via pública que pugui ser

admès i transportat pels equips de recollida.
Es prestarà especial atenció a:
* Els espais de jocs infantils
* La proximitat de mercats i mercadets
* La proximitat de contenidors  de la recollida domiciliària, esta-

cionats a la via pública.
* La proximitat dels llocs de recollida de trastos vells o contenidors

particulars estacionats en la via pública
* Les parades de transport públic
* Les parts de la calçada on es poden acumular els residus de la

circulació rodada pròxima.
* Els accessos al casc urbà dels diferents  nuclis habitats de la

població.
* Les zones terroses.
Es podran prestar diferents serveis d'escombrat:
Escombrat manual: Servei prestat per un peó amb carret porta-

bosses, formant un equip individual, dotat d'eines d'escombrada.
Escombrat mecanitzat: Servei prestat mitjançant màquines d'es-

combrar,
Escombrat mixt: Servei prestat de forma combinada per un o dife-

rents peons que utilitzen eines d'escombrada i que actuen conjun-
tament amb una màquina escombradora, dirigint els residus cap a la
boca d'aspiració de la màquina per augmentar la superfície de
neteja.

Escombrades de manteniment: Servei de neteja de repàs en dies
festius o tardes laborables, en aquells llocs on calen actuacions
puntuals posteriors a la neteja general.

17.2.2 Tractaments complementaris
Es consideren tractaments complementaris de la neteja viaria els

següents serveis: 
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* Les neteges d'escossells i clots tancats d'arbres. Caldrà la
retirada de voluminosos, restes acumulades i neteja de les herbes que
puguin créixer

* La neteja i retirada de fulles. Per tal d'evitar molèsties al trànsit
rodat i vianants, Es podran establir serveis especials a la tardor.

* La neteja de runes i arrossegaments de terra en espais muni-
cipals, per acció de fortes pluges o temporals.

* El manteniment, buidat i neteja de les papereres.
* La neteja de passos inferiors i elevats 
* La neteja intensiva amb aigua a pressió: manual i mecanitzada
* La neteja intensiva i decapat de terres i paviments, la neteja

intensiva s'aplicarà en aquells casos en què per característiques de la
circulació rodada i de l'estacionament o ús de vehicles, es produeixin
taques d'oli o greix, o incrustacions en el paviment 

* La neteja d'herbes a la via pública, marges de camins i espais
oberts municipals.

* La neteja de solars municipals, i el control dels vectors biològics
* La neteja de passos elevats i subterranis, incloent fregat del

paviment i paraments verticals
* Les prestacions especials de neteja amb motiu de manifesta-

cions públiques al carrer.
* La neteja i manteniment del canal de pluvials,  paral·lel a la via

del tren: amb retirada d'herbes, objectes, terres, tota mena de mate-
rials residuals, algues, etc. i la neteja de tots els canals de pluvials
dins del casc urbà.

* La neteja en situacions  d'emergència i fenòmens climatològics.
* La neteja en situacions que exigeixen una actuació immediata
17.2.3 Tractaments específics a causa de situacions

d'emergència
17.3 Actuacions no permeses 
1. Es prohibeix llençar a la via pública tot tipus de residus, com

burilles, papers, embolcalls i qualsevol altre resta similar. Les persones
que transitin per la via pública i vulguin desfer-se d'aquests residus en
petites quantitats utilitzaran les papereres instal·lades amb aquest
efecte.

2. Els usuaris hauran d'abstenir-se de tota manipulació sobre les
papereres, moure-les,  arrencar-les, així com qualsevol altre acte que
deteriori la seva presentació o les faci inservibles pel seu ús.

17.4 Abocaments a la xarxa viaria 
Es prohibeix qualsevol  operació que pugui embrutar les vies i

espais públics i en particular:
* Reparar, netejar o rentar vehicles, així com canviar l'oli i altres

líquids.
* Espolsar roba o catifes a la via pública, o sobre aquesta des

de finestres, balcons o terrasses.
* La realització de qualsevol altra activitat, com neteja de

terrasses, estesa de roba o similars, de forma que pugui ocasionar un
risc d'abocament d'aigua o objectes a la via pública.

* Dipositar excrements d'origen animal o humà.

17.5 Mesures respecte determinades activitats
Establiments de serveis 
* Les persones responsables de quioscos o punts de venda auto-

ritzats a la via pública estan obligats a mantenir net l'espai en què es
desenvolupi la seva activitat, i les seves proximitats en l'horari
d'obertura, i deixa-ho en el mateix estat mentre duri aquesta.

* La mateixa obligació incumbeix als responsables de cafès, bars
i establiments anàlegs en quant a la superfície de via o espai públic
que s'ocupi, així com la vorera  corresponent a la longitud de la seva
façana.

* Els titulars dels establiments de quioscos, caixers automàtics, així
com concessionaris d'expenedors de tabac i loteria nacional, hauran
d'instal·lar papereres pel seu compte.

Operacions de càrrega i descàrrega
* Els titulars dels vehicles que duguin a terme  operacions de

càrrega i descàrrega, estan obligats a neteja les voreres i calçades

que hagin embrutat, durant la seva operació, retirant de la via pública
els residus abocats.

* Els titulars d'establiments, finques o immobles, per a qui
s'efectuïn aquestes operacions, hauran d'exigir el compliment de les
obligacions abans descrites en la contractació de serveis. De no fer-
ho així, respondran solidàriament del compliment de les mateixes.

Vehicles en les vies públiques
* Els titulars de tallers de reparacions de vehicles, els propietaris

de camions  i de vehicles de transport de mercaderies i passatgers
que, en virtut d'autorització administrativa sol·licitada a aquest ajun-
tament, estacionen habitualment a la via pública, estaran obligats a
mantenir nets els espais ocupats.

* Aquest precepte és també aplicable  als espais reservats per
l'establiment de camions i autocars de lloguer, essent responsables de
la infracció els seus propietaris.

Vehicles de transport de terres i de runes etc.
* Els propietaris i conductors de vehicles que transporten terres i

runes, àrids, formigó cartró papers i altres similars, hauran d'adoptar
totes les mesures necessàries, per evitar que a causa de la seva natu -
ralesa, o per efecte de la velocitat del vehicle o del vent, sigui sobre
la via pública els materials transportats. 

* De la mateixa manera estaran obligats  a rentar els baixos i les
rodes  de vehicles, abans de què aquests surtin de les obres, evitant
que pugessin embrutar la via pública. De l'incompliment   d'allò que
es determina en aquest article  seran responsables de la infracció els
seus propietaris.

Animals
Les persones que passegin animals per la via pública, estan

obligats a evitar que dipositin les seves dejeccions en qualsevol lloc
destinat al trànsit de vianants. Per realitzar aquestes dejeccions
tindran que ser conduïts  a llocs destinats a tal fi.

Si les dejeccions  quedessin dipositades a la vorera o altres zones
destinades  al trànsit peatonal, la persona que condueix l'animal  està
obligada a la seva neteja immediata

TÍTOL III RÈGIM DISCIPLINARI

ARTICLE 18. RELATIU A LES DENÚNCIES

1. Tota persona natural o jurídica podrà denunciar, davant
l'Ajuntament les infraccions del present reglament, en relació a la
matèria a què es refereix aquest llibre.

2. La denúncia haurà de contenir les dades precises per facilitar
als serveis municipals la corresponent comprovació, a més a més dels
requisits exigits per la normativa general per les instàncies a l'admi-
nistració.

3. En els casos de reconeguda urgència, podrà recórrer direc-
tament els serveis municipals que tinguin encomanada l'atenció en
aquests supòsits, els quals prèvia comprovació adoptaran les mesures
d'urgència, necessàries.

4. La persona que efectiu la denúncia incorrerà en responsabilitat
quan actiu amb temeritat o mala fe, essent en aquest cas al seu càrrec
les despeses que s'originin.

5. En tot cas les denúncies formulades pels particulars donaran
lloc a la incoació de l'oportú expedient, notificant-se als interessats les
solucions adoptades.

ARTICLE 19. RELATIU A LES RESPONSABILITATS DE L'INCOM-
PLIMENT

1. Les responsabilitats derivades de l'increment  de les obligacions
senyalades en aquest reglament  seran exigibles no només pels actes
propis, sinó també pels que aquelles persones  de qui s'hagi de
respondre i per allò referent als animals dels que fossi propietari.

2. Quan es tracti d'obligacions col·lectives, tals com ús, conser-
vació i neteja de zones comunes, neteja viaria a càrrec d'espais no
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revertits, la responsabilitat s'atribuirà a la comunitat de propietaris o
habitants de l'immoble quan aquesta no estigui constituïda, i a tal
efecte les denúncies es formularan contra la mateixa o en el seu cas,
la persona que ostenti la representació. 

ARTICLE 20. INFRACCIONS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

1. Són infraccions greus i molt greus, en matèria de gestió de
residus, les tipificades a la Llei 6/1993  Reguladora de Residus, les
considerades al decret 2/1991 de 26 de setembre, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals  vigents en matèria de residus
industrials, i de les  disposicions  de rang  de Llei que substitueixin o
modifiquin les anteriors.

2. A més de les infraccions  tipificades  en les lleis dels apartats
anteriors, també en són per  infracció les del present reglament. Es
consideren infraccions administratives en relació amb les matèries a
què es refereix aquest reglament, els actes i omissions que contra-
vinguin allò establert en les normes que integren el seu contingut.

Es consideren infraccions lleus:
1.1. En matèria de residus municipals:
1.1.1. Lliurar residus  diferents  als assenyalats per a cada classe

de servei
1.1.2. Dipositar residus fora d'un contenidor o a un diferent del

que li correspon.
1.1.3. Lliurar a la recollida domiciliaria, residus prohibits
1.1.4. Abandonar deixalles en zones de recollida amb bosses

homologades o cubells.
1.1.5. Transvasar o manipular deixalles fora dels parcs de reco-

llida, concentració o tractament.
1.1.6. No utilitzar  els contenidors  que determina els serveis

municipals
1.1.7. Lliurar les deixalles sense complir  els requisits  o les condi-

cions fixades  per aquest reglament
1.1.8. No fixar en els contenidors les dades d'identificació.
1.1.9. Tractar o manipular els elements  contenidors sense cura de

no fer-los malbé.
1.1.10. Deixar les deixalles en llocs i condicions  no permeses

per aquest reglament.
1.1.11. No retirar  de la via pública  els contenidors no fixos,

cubells, bujols i altres elements contenidors buits dins de l'horari
previst.

1.1.12. No deixar  en perfectes condicions de netedat les super-
fícies de la via pública  ocupada al retirar el contenidor.

1.1.13. No mantenir els espais anomenats a l'apartat anterior en
condicions d'higiene i netedat 

1.1.14. Disposar en els contenidors de recollida específica, mate-
rials diferents als consignats.

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

1.1.16. No retirar els contenidors i bujols normalitzats de la via
pública, un cop buit després de les 10 :00 hores.

1.2. En matèria de neteja viària:
1.2.1. La falta de neteja de carrers  particulars o altres espais

lliures del mateix caràcter, la falta de  neteja d'urbanitzacions la
neteja de les quals la realitza l'entitat de conservació.

1.2.2. Llençar residus a la via pública, així com realitzar opera-
cions prohibides d'acord amb l'article 17.4 llevat de les operacions
de canvi d'oli/o altres líquids als vehicles.

1.2.3. No instal·lar les papereres exigides o la falta de neteja en
la via pública en els supòsits de l'article -

1.2.4. Deixar a la via pública,  residus procedents de la neteja
d'aparadors, portes, toldisses

Es consideren infraccions greus:
1.1. La reincidència  d'infraccions lleus
1.2. Canviar l'oli  o altres líquids als vehicles  en la via pública i

espais lliures públics

1.3. Ometre les operacions de neteja desprès de la càrrega o
descàrrega de vehicles 

1.4. No procedir a la neteja de les dejeccions de gossos o altres
animals

1.5. Deixar mobles o estris  o restes vegetals a la via pública o
espais públics sense avís a la concessionària.

1.6. Deixar cadàvers d'animals en terrenys de domini públic

Es consideren infraccions molt greus:
1.1. La reincidència  d'infraccions greus
1.2. Dedicar-se la recollida, transport o aprofitament de residus

sense la deguda autorització, o lliurar-los a qui tingui tal dedicació.
1.3. No retirar els contenidors en el termini establert.
1.4. No proporcionar a l'Ajuntament  informació  sobre l'origen,

quantitat  i característiques dels residus que puguin produir trastorn  en
el transport i tractament, així com proporcionar dades falses o impedir
i obstruir  la tasca inspectora.

1.5. La deposició de residus comercials dins dels elements de
contenerització de residus de la xarxa municipal, o el seu abando-
nament a la via pública, per part d'aquelles activitats comercials que
no estiguin adherides al sistema municipal de recollida.

ARTICLE 20. SANCIONS
Les faltes lleus en matèria de gestió de residus municipals i neteja

viaria, tipificades en l'article 19 d'aquest reglament, se sancionaran
amb una multa d'entre 120 i 300 euros. Si l'activitat que ha donat
lloc a la infracció és de caràcter domèstic i particular i entre 300 i
3000 euros si l'activitat en qüestió és de caràcter comercial, indus-
trial, de serveis o del sector de la  construcció  i l'enderroc.

Amb caràcter generals d'acord amb allò que estipula  la Llei
6/1993 de 15 de Juliol, de Residus, o les disposicions amb rang de
llei  que la modifiquin o substitueixin, les faltes en aquesta matèria se
sancionaran  amb multes de les següents quanties: 

1) Les infraccions lleus, entre 120.20 euros i 300.5 euros
2) Les infraccions greus, entre 300.51 30.050,61 euros
3) Les infraccions molt greus, entre  30.050.61 i 60.101,21

euros

Calafell, 28 de març de 2004. — El regidor delegat Àrea
Territori i Medi Ambient, Josep Parera i Ribell.

2004/4783 - AJUNTAMENT DE MASDENVERGE

Edicte

El Sr. José Manuel Tomàs Margalef en nom i representació
d'AGRIMONTSIÀ S.A. ha presentat davant d'aquest Ajuntament
sol·licitud de LLICÈNCIA AMBIENTAL per realitzar la activitat
projectada d'Ampliació de l'aprofitament de recursos de la secció A
(zahorras) a l'immoble situat al polígon 2, parcel·les 26, 31 i 109
d'aquest municipi.

D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental,
s'exposa al públic per un termini de vint dies hàbils perquè es puguin
presentar reclamacions. 

L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament,
els dies laborables i durant les hores d'atenció al públic.

Masdenverge, 7 de maig de 2004. — L'alcalde, Álvaro Gisbert
Segarra.

2004/4802 - AJUNTAMENT DE MONTBLANC

Anunci

La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en la seva sessió del
27 d'abril, va aprovar inicialment la modificació del Pla Parcial del
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