ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE
RESIDUS URBANS O MUNICIPALS

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte.
L’objectiu d’aquesta ordenança és regular, dins el terme municipal de Son Servera, les
següents activitats:
a) La neteja viària.
b) La recollida de residus urbans o municipals.
c) Les recollides sectorials de productes diversos.
Les finalitats de la regulació continguda a aquesta ordenança són:






Assolir la màxima pulcritud a les zones destinades per l’aportació de residus
urbans i a tot el municipi.
Indicar a la ciutadania les obligacions i deures que es deriven de la normativa
administrativa d’ordre superior respecte als residus generats als habitatges,
oficines, comerços, empreses, etc. dins el terme municipal.
Indicar als ciutadans el funcionament dels diferents sistemes de gestió de
residus urbans (aportació, recollida, transport, neteja, manteniment) per tal
de fer un ús correcte i solidari amb la resta de la ciutadania.
Establir les obligacions i drets dels ciutadans, i les obligacions de
l’Ajuntament respecte de la neteja al terme municipal i els residus generats
pels ciutadans.
Ajudar a assolir els objectius del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels
Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de febrer, d’aprovació
definitiva), així com els de la Llei 10/1998 de Residus, fomentant la
participació activa de la ciutadania en la recollida selectiva, la reutilització i
el reciclatge de residus urbans.

Article 2. Definicions
1) Ciutadà: Per la present norma tindran la consideració de ciutadà tota persona
posseïdora de residus degut a que desenvolupa una activitat generadora de
residus urbans o municipals, entre d’altres:
 Tots els habitants del municipi, ja ho siguin de dret o de fet.
 Tots els ocupants dels habitatges ubicats dins el municipi, ja ho siguin com
ocupants habituals ja ho siguin com visitants.
 Tots els responsables i els empleats dels comerços, de les empreses de
serveis, de les oficines i de les indústries ubicades dins el municipi,
independentment de que estiguin empadronades a un altre municipi.
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Tots els generadors singulars qualificats ubicats dins el municipi.

2) Domicili: S’entén per domicili dins aquesta Ordenança qualsevol domicili
particular domèstic o d’activitat empresarial.
3) Productor: Qualsevol persona física o jurídica que les seves activitats,
excloent la derivada del consum domèstic, produeixin residus o que faci
operacions de tractament previ, de mescla, o d’un altre tipus que provoquin un
canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus.
4) Posseïdor: El productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui
al seu poder i que no tingui la condició de gestor de residus.
5) Gestor de residus: La persona o entitat, pública o privada que realitzi
qualsevol de les operacions que composen la gestió dels residus, sigui o no el
productor dels mateixos.
6) Residus urbans o municipals: Els generats a
• Domicilis particulars,
• Comerços,
• Oficines,
• Indústries,
• Serveis,
• Així com tots aquells no qualificat de perillosos i que per la seva naturalesa o
composició puguin assimilar-se als produïts als quatre anteriors llocs o
activitats.
• Tindran la consideració de residus urbans, entre altres, els següents: (*)
a) Els residus produïts pels ciutadans als seus habitatges, restes de menjar i
consum domèstic.
b) Les cendres de calefacció domèstica individual.
c) Els residus procedents de la neteja de les aceres, ja sigui efectuada pels
ciutadans o pels serveis municipals.
d) Els residus produïts com a conseqüència d’obres menors de construcció i
de reparació domiciliària.
e) Els envasos i embalatges produïts pels ciutadans o locals comercials.
f) Els residus procedents de bars, restaurants o altres establiments similars
on es realitzin menjars o es facin consumicions de qualsevol mena.
g) Els residus de consum general produïts per establiments de serveis
públics, sempre i quan puguin assimilar-se a les deixalles urbanes, tal i
com defineix la llei 10 / 1998 de residus.
h) Mobles, estris domèstics o qualsevol altre producte anàleg abandonat.
i) Els animals domèstics de companyia morts de menys 50 kg.
j) Els vehicles fora d’ús quan hi concorrin presumpcions d’abandó o quan
els propietaris n’hagin fet la renúncia expressa a favor de l’Ajuntament
per eliminar-los, i prèviament l’hagin donat de baixa al registre
corresponent.

2

7) Residus perillosos: aquells que figurin en la llista de residus, marcats com
perillosos, aprovada per la Decisió 2001/118/CE de la Comissió Europea, de
16 de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01) i incorporada a l’ordenament estatal
per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 43 de 19/2/2002):
8) Residus de la construcció-demolició: els definits en la categoria 17 del Llistat
Europeu de Residus aprovat per la Decisió del Consell de 23 de juliol de 2001,
per la que se modifica la Decisió 2000/532/2000 de la Comissió en relació a la
llista de residus i que s’adjunten en l’annex V de la present ordenança.
9) Fracció orgànica dels residus urbans o municipals (FORM): Comprèn els
residus orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment a les cuines
en la manipulació, preparació i consum del menjar, i també els residus
provenint de generadors singulars com els mercats municipals, restaurants,
hotels, grans superfícies, etc. També s’inclouen en aquesta categoria els residus
de jardineria o poda ja sigui a nivell privat o públic.
10) Fracció paper i cartró:
 Paper imprès
 envasos domèstics de paper/cartó amb punt verd,
 envasos domèstics de paper/cartó sense punt verd,
 envasos comercials de paper/cartó amb punt verd i
 envasos comercials de paper/cartó sense punt verd
11) Fracció vidre: Envàs de vidre, sencer o romput (botelles i pots).
12) Fracció envasos lleugers: Les llaunes (d’acer, alumini, etc.), els envasos de
plàstic de tot tipus, els envasos de cartó/alumini (anomenats tetrabricks) i altres
envasos inclosos en els residus urbans.
13) Productors o generadors singulars : Són aquells posseïdors de residus que
per les seves característiques, localització, quantitat i qualitat dels seus residus
es poden agrupar en vista a una millor gestió dels esmentats residus.
14) Productors o generadors singulars qualificats: La relació dins el municipi de
productors o generadors singulars potencials qualificats com a generador
singulars de fet i de dret.
Per les fraccions de recollida selectiva de Paper / Cartó, Vidre i Envasos
lleugers, la qualificació d’un posseïdor de residus com a generador singular
depèn de l’autoritat municipal, atenent a les seves característiques de generació
o possessió de residus
En tot cas, es consideren com a productors singulars qualificats els establiments
turístics, bars, restaurant i comerços.
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15) Fracció resta: Fracció de materials dels residus urbans o municipals que no
estan dintre de les altres fraccions (orgànica, paper/cartó, vidre i envasos
lleugers).
16) Materials impropis: Elements que contamines les fraccions de residus
recollides selectivament, lliurats en un contenidor o element de´ñ
amagtamament per no ser els sol·licitats.
17) Contenidor: Recipient normalitzat destinat a rebre els residus aportats pels
ciutadans

18) Àrea d’aportació: llocs o zones d’ús públic posades a disposició del ciutadà
destinades a facilitar la recollida selectiva dels residus urbans no perillosos,
separant-los en origen segons les diferents fraccions.
19) Parc Verd: àrea d’aportació de titularitat municipal tancada i delimitada, i que
tingui aquesta qualificació.
20) Recollida selectiva: el sistema de recollida separada de les diferents fraccions
diferenciades, procedents de la recollida domiciliària o porta a porta, que
permetin la separació dels materials valoritzables continguts en els residus, per
tal de fer possible el seu aprofitament.
Article 3. Analogia.
En els casos no regulats en la present ordenança, però que, per les seves característiques
poguessin estar compresos en el seu àmbit, s’hi aplicaran, per analogia, les normes
d’aquesta que guardin similitud amb el cas vist.
Article 4. Competències municipals.
L’Ajuntament haurà de:
a) Prestar, directa o indirectament, els serveis de neteja i recollida que es tracten a
aquesta ordenança, en els termes prevists en la mateixa i amb arregle als
esquemes organitzatius i tècnics que es considerin oportuns a cada moment.
b) Exercir de policia com a mesura per prevenir i/o sancionar les accions que
afectin negativament als serveis anteriors. L’Ajuntament pot obligar als
infractors a reparar els desperfectes o incompliments sense perjudici d’imposar
sancions.
c) Atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans del municipi.
d) Promoure accions ciutadanes que ajudin a la millora de la prestació del servei.
L’Ajuntament ha d’afavorir les accions en matèria de neteja pública
desenvolupades pels particulars per iniciativa pròpia, i que s’orientin a millorar
la qualitat de vida de Son Servera.
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e) Realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que segons l’ordenança hagin
d’efectuar els ciutadans, després del requeriment previ als propietaris o usuaris, i
amb l’imputament del cost dels serveis prestats.
f) Establir, a través de les seves ordenances fiscals, les taxes que hauran d’abonar
els usuaris com a contraprestació als serveis de neteja i recollida de residus,
regint-se aquesta relació per la Llei 10/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals i per la normativa que la desenvolupa.
g) Fomentar el compliment de lo disposat a la present ordenança, i la disminució
en la producció de residus i la recollia selectiva.
Article 5. Drets i obligacions dels ciutadans.
Tots els ciutadans de Son Servera tenen els següents drets o obligacions genèriques,
sense perjudici de les específiques que es puguin indicar a aquesta ordenança o
altres instruments normatius:
a) Complir els preceptes d’aquesta ordenança i les normes complementàries de la
mateixa que es dictin pels òrgans de govern municipal.
b) Mantenir una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament del
municipi.
c) Mantenir nets els contenidors, compactadores i capces que emplein pel
lliurament o emmagatzamament dels residus, i en condicions de servir al seu ús
especific.
d) Denunciar les infraccions que tinguin coneixement en matèria d’abandonaments,
recollida i neteja viària, havent l’Ajuntament d’informar-los de les actuacions
practicades.
e) Procedir al pagament de les taxes previstes en l’ordenança fiscal com a
contrapartida a la prestació del servei de recollida i neteja viària.
f) Procedir al pagament d’aquelles despeses no incloses dins la taxa municipal que
es derivin de la prestació de qualque servei per part de l’autoritat municipal.
g) Afavorir la selecció i, per tant, possible recuperació d’altres fraccions
valoritzables dels residus.
h) Dirigir les seves reclamacions, denúncies i suggeriments directament a
l’Ajuntament.
i)

En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el
municipi, tenen l’obligació de presentar una sol·licitud per tal d’ésser qualificats
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com a generador singular i ésser inclosos a la Llista de generadors singulars
qualificats, si finalment l’Autoritat municipal ho considera qualificat.
j)

En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el
municipi, i produir residus perillosos tenen l’obligació de comunicar-ho als
òrgans competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sol·licitar
les autoritzacions administratives que li pertoqui.

Article 6. A fi de fomentar les accions preventives i de reducció, en quant a la gestió
dels residus urbans, l’Ajuntament podrà establir ajudes econòmiques, exacció d’àrbitris
o de tributs, o altres accions encaminades a:


Disminuir la producció de residus.



Reciclar i recuperar els residus.



Reduir el volum dels residus produïts.



Facilitar la seva recollida.

Article 7. Propietat municipal dels residus.
1. Els materials residuals dipositats pels ciutadans per a la seva recollida o
tractament, adquiriran el caràcter de propietat municipal, d’acord amb l’establert
per la llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.
2. Es prohibeix seleccionar i retirar qualsevol classe de material residual dipositat
en els contenidors situats en la via pública.
3. Cap persona física o jurídica podrà dedicar-se a la recollida i aprofitament dels
residus.
4. L’autoritat municipal competents podrà revisar els residus dipositats pels
ciutadans, per comprovar el compliment de l’ordenança.
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CAPÍTOL II. NETEJA VIÀRIA
Secció Primera. Disposicions generals.
Article 8. Objecte de la neteja.
La neteja viària comprèn, com a regla general, les següents actuacions:
a) La neteja de la xarxa viària pública (carrers, places, aceres, zones verdes) i la
resta de mobiliari urbà (papereres, bancs...) destinats a l’ús comú dels ciutadans.
b) La recollida de residus procedents d’aquesta neteja viària pública, així com el
buidament de les papereres.

Article 9. Competències
1. Correspon a l’Ajuntament, amb la freqüència que considerin més convenient, la
prestació dels serveis de neteja viària.
2. Correspon als propietaris la neteja dels patis interiors de cases, els solars i/o
immobles, seguint les directrius que, amb caràcter general, estableixi
l’Ajuntament. En el cas de copropietat dels elements esmentats, la
responsabilitat de netejar correspon solidàriament a tots els titulars.
3. L’Ajuntament ha d’exercir el control i la inspecció de l’estat de neteja dels
elements que són objecte de l’apartat anterior i pot obligar a netejar-los a la
persona responsable. En el cas de l’incompliment d’aquestes obligacions,
l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària a càrrec de l´incomplidor.
Secció segona. Prevenció de la brutícia
Article 10. Prohibicions a la via pública
1. Es prohibeix tirar a la via pública cap tipus de residu en estat sòlid, líquid o
gasós. Els residus sòlids dels vianants de petit format com papers, llosques, etc.,
han de ser dipositats a les papereres instal·lades per a tal finalitat. Els usuaris
s’abstindran de tota manipulació d’aquests (desplaçar-los, buidar-los, arrabassarlos) o qualsevol altre acte que en deteriori la imatge, els inutilitzi o redueixi de
manera anormal l’ús a què estan destinats.
2. Es prohibeix abocar llosques de cigars o d’altres matèries enceses o
incandescents a les papereres, així com qualsevol producte corrosiu o que pugui
afectar a l´integritat d´aquelles.
3. No és permès tirar cap tipus de residu a terra des dels vehicles, ja estiguin en
marxa o aturats.
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4. No és permès espolsar robes i estores a la via pública des de finestres, balcons,
terrasses, etc. Si de cas aquesta operació s’ha de fer d’una forma que no ocasioni
danys ni molèsties a persones o coses.
5. No és permès col·locar cartells de publicitat, si no és en el cas de barrats
publicitaris, i molt especialment en els arbres, façanes, contenidors i papereres.
6. Es prohibeix rentar i netejar els vehicles a les vies públiques i l’adobament
d’aquests per part dels propietaris o tallers.
7. No és permès tirar a la xarxa viària els residus resultants de podar o netejar
jardins, patis o terrasses.
8. No és permès qualsevol activitat que produeixi abocaments o esquitxades.
9. No és permesa la deixa d’excrements que puguin produir els cans o animals. Els
propietaris o posseïdors d’aquests hauran de procedir, sota la seva única i
exclusiva responsabilitat, a la recollida mitjançant enginys adequats que hauran
de dur ells prèviament. Tampoc no és permesa la neteja d’aquests animals a la
via pública.
10. És prohibeix l’abocament d’aigua procedent d’aparells de refrigeració o
d’instal·lacions de qualsevol altre tipus.
11. Es prohibeix rigorosament escopir i satisfer les necessitats fisiològiques en els
espais públics.
Secció tercera. De les operacions de neteja per part de l’autoritat municipal.
Article11 Operacions de neteja.
1. L’Ajuntament, directa o indirectament, durà a terme les operacions de neteja de
les vies públiques, en l’horari i freqüència que ell consideri convenient.
2. Els treballs de neteja efectuats a la via pública es faran amb productes
homologats o que no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i les
persones.
3. Per facilitar la neteja de les voreres l’Ajuntament podrà establir senyals vials on
es prohibeixi l’aparcament en els dies i hores establerts.
Secció quarta. Sobre la brutícia de la via pública com a conseqüència de les obres
Article 12. Prevenció de la brutícia.
Per prevenir la brutícia, les persones que facin obres a les vies públiques han de protegir
aquestes mitjançant la col·locació d’elements adequats al voltant d’enderrocs, terres i
d’altres materials sobrants d’obra, de manera que s’impedeixi l’escampada i
l’abocament d’aquests materials fora de la zona estrictament afectada pels treballs.
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Article 13. Del transport de residus de la construcció - demolició
1. Es prohibeix transportar qualsevol mena de material per a la construcció amb un
vehicle que no dugui tancada la bocana de descàrrega com a dispositiu que
impedeixi que s’aboquin els materials esmentats a la via pública.
2. Es prohibeix netejar qualsevol vehicle de transport de materials per a la
construcció a la via pública.
3. En quant al que disposen els dos apartats precedents, en són responsables
solidaris el propietari del vehicle i el conductor, i tots dos tenen l’obligació de
retirar el que s’hagi abocat, netejar la part afectada i reparar els danys causats,
sense perjudici de les sancions corresponents.
4. Els vehicles que transporten arena i enderrocs, abans de sortir de les obres,
hauran de rentar en la mida que sigui possible els baixos i les rodes d’aquests
amb la finalitat d’ evitar l’embrutiment dels carrers.
5. Si durant les operacions de càrrega o descàrrega es produeix brutícia a la via
pública, el personal responsable d’aquestes operacions i, subsidiàriament, els
titulars dels establiments i de les obres on s’hagin efectuat i, en últim cas, el
propietari o el conductor del vehicle, han de netejar-la, així com retirar els
materials abocats.
6. Les persones esmentades al número anterior, i pel mateix ordre, seran
responsables solidaris de les infraccions a les disposicions d’aquestes
ordenances i dels danys que es puguin produir.
Article 14. De la disposició dels residus de construcció en saques o contenidors
1. Es prohibeix abandonar directament a la via pública qualsevol material
procedent de les obres de construcció – demolició. Si és el cas, els residus s’han
de dipositar a la via pública mitjançant saques o contenidors, prèvia autorització
municipal.
2. En obres amb un volum de residus superior a 5 m3 per obra i d’acord amb la
legislació autonòmica vigent s’estableix l’obligatorietat de disposar de dos
contenidors tancats. En el primer dels contenidors es dipositarà únicament
material inert com pedres, graves, ciment, etc. En el segon dels contenidors es
dipositaran residus diversos com fustes, ferros, canonades, accessoris de bany,
electrodomèstics... A més s’estableix l’obligatorietat de lliurar els residus
perillosos (fluorescents, pots de pintura...) a un gestor autoritzat. Els contenidors
hauran de disposar de tancament per tal d’evitar abocaments incontrolats.
3. Els contenidors d’obres s’han de retirar de la via pública en el termini de 24
hores a comptar des de l’acabament de l’autorització.

9

4. Sobrepassat el termini de 24 hores assenyalat en l’apartat anterior, els materials
abandonats a la via pública adquireixen el caràcter de propietat pública, sense
que l’afectat pugui reclamar a l’Ajuntament les pèrdues ocasionades per
l’eliminació d’aquests materials, i sense perjudici de la repercussió del cost de la
prestació del servei corresponent i de les sancions que corresponguin.
Secció cinquena. De la neteja d’activitats diverses.
Article 15. Parades a la via pública.
1. Els titulars de parades a la via pública hauran de mantenir en perfecte estat de
neteja l’espai on desenvolupen les seves activitats, i deixar-ho així com ho
havien trobat quan hagi finalitzat aquesta.
2. A aquests efectes, instal·laran per la seva compte, i al costat de la parada, les
papereres necessàries per preservar la neteja dels voltants. Havent d’evacuar en
bosses els residus allà dipositats per disposar-los en els contenidors de la zona.

Article 16. Establiments de restauració o similars.
Els bars, restaurants i cafeteries o similars, que ocupin la superfície de via pública amb
taules, cadires, etc., estaran subjectes a les mateixes obligacions establertes a l’article
15.
Article 17. Dels comerços varis.
1. Els titulars de comerços o establiments diversos mantindran nets els elements
integrants de les seves façanes.
2. A aquests efectes, la neteja dels mostradors, portes, veles o cortines dels
establiments comercials es durà a terme de manera que, desprès, quedi neta la
via pública.
Article 18. De les operacions de transport en general.
1. La prestació del servei de transport en qualsevol de les modalitats, persones o
coses, que impliqui la reserva d’estacionament en via pública, comporta
l’obligació dels transportistes de mantenir en perfecte estat de neteja les zones
específicament utilitzades per ells.
2. Quan es procedeixi a la càrrega o descàrrega des de qualsevol vehicle, s’evitarà
embrutar la via pública, procedint-se a la seva neteja una vegada conclosa
aquesta tasca.
3. Si els materials transportats són polsosos, cartrons, papers o qualsevol altre
producte escampadís, hauran d’anar coberts amb lones o similars, evitant
l’escampament per la via pública.
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CAPÍTOL III. DELS RESIDUS URBANS
Secció primera. De les disposicions generals
Article 19. Objecte.
Aquest capítol regula les condicions en les quals l’Ajuntament presta el servei de
recollida de residus urbans produïts pels ciutadans, i la forma en la qual aquests han de
presentar i preparar els residus per la seva recollida i posterior tractament, o la forma en
la que els han d´aportar a les àrees corresponents.
Article 20. Residus exclosos dels serveis municipals de recollida.
Queden exclosos dels serveis municipals de recollida els residus no urbans, i entre
altres, els materials residuals següents:
a. Les cendres produïdes a les instal·lacions de calefacció central dels edificis.
b. Els residus hospitalaris produïts en els centres de salut o similars.
c. Tots aquells residus que, encara que havent estat inclosos en l’article 2.6, per
la seva naturalesa o forma de prestació ho determinin els serveis municipals.
d. Altres residus que siguin objecte de regulació específica
Article 21. Lliurament dels residus.
Els posseïdors dels residus urbans els hauràn de separar de la següent forma:
a)
b)
c)
d)
e)

Fracció orgànica
Paper i cartó
Vidre
Envasos lleugers
Resta
Els ciutadans podràn presentar les fraccions a) i e) juntes fins que
s´establesqui un sistema de compostatje de la materia orgànica. No obstant, i
sense perjudici del que se dirà més endavant, els restes de poda i jardineria,
els residus produïts com a conseqüència d’obres menors de construcció i de
reparació domiciliària; els mobles, estris domèstics o qualsevol altre
producte anàleg abandonat; els animals domèstics de companyia morts de
menys 50 kg, i lógicamente els vehicles abandonats, no es podràn aportar
juntament amb les fraccions indicades, i seràn objecte dúna recollida
especial quan l´Ajuntament l´establesqui o d´aportació als punts verds o
àrees d´aportació.

Del lliurament dels residus sols es farà càrrec el personal dedicat a aquesta tasca. Cap
persona física o jurídica podrà realitzar tasques de recollida de residus sense la
corresponent autorització municipal.
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Article 22. Tipus de recollida.
La recollida de residus regulada per aquesta ordenança es durà a terme mitjançant la
prestació de dos tipus de serveis per part de l Äjuntament:
a. La recollida de les fraccions a) i e).
b. La recollida porta a porta de les fraccions de paper-cartó, vidre i envasos
lleugers
L’Ajuntament podrà establir altres sistemes específic de recollida en funció dels tipus de
residus de que es tracti.
Secció segona. De la recollida de les fraccions a) i e) .
Article 23. Competència.
El servei de recollida de les fraccions a) i e) és prestat en tot el terme municipal de Son
Servera per l’Ajuntament, ja sigui directa o indirectament.
Article 24. Tipus de residus recollits.
D’acord amb el que estableix l’article anterior, aquest servei de recollida retirarà els
tipus assenyalats en els apartats a) i e) de l’article 21, és a dir, la fracció orgànica , i la
fracció resta, ambdues exclusions referides a l’article 21.
Article 25. De la presentació i dipòsit dels residus.
1. Els ciutadans estan obligats a dipositar els seus residus en l’interior de bosses de
plàstic homologades corresponents o bé que tinguin característiques
d’impermeabilitat. A més aquestes bosses han de tenir capacitat suficient per
permetre el seu tancament. El pes màxim d’aquestes mai no podrà excedir de 15
kg.
2. Aquestes bosses es dipositaran en l’interior de contenidors normalitzats i estàtics
situats a la via pública. En aquelles zones on l’Ajuntament consideri que cal
realitzar la recollida mitjançant el sistema porta a porta, les bosses es dipositaran
en determinats espais de la via pública i en uns horaris concrets, regulats per
l’Alcaldia. Es prohibeix tirar els residus en paquets, caixes i similars o sense
envasar. Si com a conseqüència d’una deficient presentació dels residus es
produeixen abocaments, l’usuari causant és responsable de la neteja de la
brutícia ocasionada en la via pública.
3.

En qualsevol dels casos, es prohibeix el dipòsit de residus que continguin
residus líquids o susceptibles de liquar-se.

4. Els objectes construïts amb materials inorgànics que puguin provocar ferides o
danys al personal que els manegi, hauran d’ésser dipositats de forma que evitin
aquests perjudicis.
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5. Una vegada dipositades les bosses en els contenidors, es tancarà la tapa dels
mateixos.
6. En cap cas es dipositaran en el contenidor objectes metàl·lics, de fusta, plàstic
rígid, de construcció... que puguin espatllar els sistemes de compressió dels
vehicles de recollida, ni les fraccions de paper-cartó,
vidre
i
envasos
lleugers.
7. Els ciutadans hauran de lliurar els residus exclosos de recollida específica en la
forma prevista en la legislació i normativa vigent, en especial, els industrials,
perillosos i voluminosos.

Article 26. .Operacions a realitzar amb els residus.
La prestació del servei de recollida comprèn les operacions següents:
a. Traslladar els contenidors i buidament dels mateixos en els vehicles de recollida.
En aquelles zones del municipi que es faci la recollida porta a porta es realitzarà
la recollida i buidament de les bosses al camió de recollida.
b. Retornar els elements de contenció, un cop buidats, als punts originaris de
recollida.
c. Retirar els residus abocats a la via pública com a conseqüència de les
operacions.
d. Transportar i descarregar els residus a la planta de tractament.

Article 27. Prohibicions
1. Cap tipus de residu no podrà ésser evacuat per la xarxa de clavegueram.
2. No és permesa la instal·lació de trituradors domèstics o industrials que per les
seves característiques evacuïn els productes capolats a la xarxa de sanejament.
3. Quan els residus urbans, per la seva naturalesa i segons opini el servei de
recollida, puguin ser tòxics, perillosos, inestables, voluminosos o de
característiques especials, s’exigirà al productor o posseïdor d’aquests que,
prèviament a la seva recollida, realitzi un tractament per tal d’eliminar o reduir
tant com sigui possible aquestes característiques o que es dipositin en la forma i
llocs adequats. En tot cas l’Ajuntament l’informarà dels gestors autoritzats per a
residus perillosos del Govern de les Illes Balears.
Article 28 Ubicació dels contenidors.
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1. El nombre i la ubicació dels contenidors es determinarà per l’Ajuntament, tenint
en compte les indicacions i suggeriments rebudes pels usuaris. Es prohibeix a
aquests darrers traslladar-los a llocs diferents dels assenyalats.
2. L’Ajuntament pot establir guals i reserves d’espai per a la manipulació dels
contenidors, prohibint-se l’aparcament de vehicles en la forma que interfereixi
les operacions de càrrega i descàrrega dels contenidors.
3. L’Ajuntament pot establir, amb caràcter permanent o transitori, punts de
lliurament i d’acumulació de residus diferents als assenyalats a l’apartat 1
d’aquest article. Aquests espais d’acumulació de residus, han de ser degudament
comunicats pels serveis municipals. L’usuari té l’obligació de complir totes les
instruccions que l’autoritat municipal dicti a aquest respecte.
Article 29. Contenidors d’ús exclusiu.
1. En les zones, locals o establiments on s’assignin contenidors per a ús exclusiu, el
nombre d’unitats serà el fixat pels serveis municipals.
2. Els serveis municipals procediran a la renovació de contenidors per
deteriorament o altre raó, podent-se imputar el càrrec corresponent a l’usuari
quan hagin quedat inutilitzats per la seva causa.
3. Tots els contenidors d’ús exclusiu que hagin de ser utilitzats pel servei de
recollida seran normalitzats i adequats per a ésser carregats i descarregats sobre
vehicles del servei de recollida.

Article 30. Horaris de dipòsit dels residus.
1. La recollida es durà a terme entre sis i set dies a la setmana segons es tracti del
nucli i de la temporada que sigui (en termes turístics: alta i baix).
2. La col·locació de les bosses en els contenidors es farà en l’horari i calendari que
determinarà el Batle o l’Ajuntament en funció de les necessitats i conveniències
del servei.
3. En els locals comercials o centres públics o privats l’horari de tancament dels
quals sigui anterior a l’hora indicada, podran dipositar els residus en el
contenidor en l’hora que indiqui l’Ajuntament, prèvia sol·licitud per part del
titular.
4. Els contenidors ubicats en l’interior d’habitatges plurifamiliars o locals de
negoci, sols podran estar en la via pública el temps necessari per efectuar les
tasques de descàrrega, havent-se de retirar una hora després de la seva recollida.
5. Qualsevol canvi d’horari i freqüència per part de l’Ajuntament es farà públic
amb la suficient antelació.
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Article 31. Gestió dels Residus comercials.
L’Ajuntament pot encomanar als ciutadans que desenvolupin una activitat comercial o
industrial a fer-se càrrec de la gestió dels seus residus en cas de que interfereixi en el
sistema convencional de recollida, ja sigui pel tipus de residu, per la quantitat, volum o
la distància.
Article 32. Casos d’emergència.
En aquells casos considerats d’emergència, com per exemple inundacions, on no sigui
possible prestar el servei, i prèvia comunicació municipal, els veïns s’abstindran a
desprendre’s dels seus residus.
Article 33. Neteja de contenidors
Les operacions de conservació i neteja dels contenidors públics hauran de dur-se a
terme amb la periodicitat necessària.
Secció tercera. De les fraccions paper-cartó, vidre i envasos, i altres residus.
Article 34. Les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers en el terme municipal
de Son Servera seran objecte d´ una recollida i aportació específica a través de dos
sistemes diferenciats:
a) recollida porta a porta al nucli urbà de Son Servera, i als domicilis dels
productors singulars de tot el terme municipal
b) aportació per part dels ciutadans que no siguin productors singulars als
punts verds i a les àrees d’aportació.
Secció quarta. Dipòsit a Àrees d’aportació i punts verds.
Art. 35. Qualsevol residu potencialment reciclable s’haurà de destinar a tal finalitat:
a. Els materials de paper i cartró, diaris o similars, es situaran, degudament plegats
en l’interior dels contenidors establerts per a la recollida de paper - cartró. Es
prohibeix dipositar fora d’aquests recipients aquests materials.
b. Les botelles i pots de vidre es dipositaran en els contenidors verds establerts per
a la recollida d’envasos de vidre. Es prohibeix dipositar fora d’aquests recipients
aquests materials.
c. La resta d’envasos que disposin de punt verd es dipositaran en els contenidors
grocs establerts per a la recollida d’envasos. Es prohibeix dipositar fora
d’aquests recipients aquests materials.
d. Els contenidors col·locats per aquestes recollides selectives quedaran reservats
exclusivament per a la prestació del servei corresponent, i no s’hi podran
dipositar materials diferents dels consignats expressament en cada cas.
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e. En cap cas es podran dipositar residus a contenidors distints dels específics per
cada fracció.
Article 36. Els ciutadans haurà de seguir les instruccions i indicacions dels encarragats
dels punts verd i àrees d’aportació.
Article 37.
Els ciutadans que no tenguin la consideració de productors singulars podran dipositar
als punts verds i a les àrees d’aportació existents al municipi les fraccions de vidre,
paper-cartó i envasos lleugers, sense perjudici de poder aportar altres residus als
contenidors específicament preparats a tal fi.
Els ciutadans que no tenguin la consideració de productors singulars domiciliats al nucli
urbà en el que es presti el servei de recollida porta a porta de les fraccions indicades
podran emprar aquests punts verds i àrees d´ aportació, però això no implicarà que
siguin exonerats de les seves obligacions respecte d’aquella recollida domiciliària.
El posseïdor domèstic i puntual de grans quantitats de residus (festa, torrada, mudança o
trasllat, etc.) i no considerat generador singular qualificat per l’Ajuntament alertarà
telefònicament al servei de recollida corresponent perquè ho tinguin en compte dins la
seva planificació de recollida, si observa que el contenidor de recollida selectiva es
desbordarà o ha quedat desbordat causa de la seva anormal aportació de fracció,
superiors a les previstes en situacions normals.
Els productors singulars no podran emprar aquestes àrees d’aportació ni els punts verds
per a les fraccions que siguin objecte de recollida porta a porta, segons els casos.
Secció cinquena. Recollida selectiva porta a porta de les fraccions de paper-cartó,
vidre i envasos.
Article 38. Àmbit.
Aquest servei es durà a terme a:
-

tots els habitatges del nucli urbà de Son Servera.

-

a tots els generadors singulars qualificats del terme municipal de Son Servera.

Article 39. Definició del servei
S’entén per recollida porta a porta el model de recollida selectiva dels residus
municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la
separació de les diverses fraccions dels seus residus en origen, però en lloc de dipositarles en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses
fraccions són recollides directament en el punt d’origen d’acord amb un calendari
preestablert.
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Aquest servei consistirà en la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i
envasos lleugers als habitatges del nucli urbà de Son Servera i als generadors singulars
del terme municipal de Son Servera, en els termes indicats a aquesta ordenança.
L’Ajuntament podrà ampliar aquest servei a altres fraccions.
Secció sisena. Recollida als habitatges del nucli urbà de Son Servera.
Article 40. .Servei de recollida porta a porta als habitatges del nucli urbà
Consistirà en la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos
lleugers que els ciutadans prèviament han dipositat en els seus portals.
Article 41. Subministrament de capces per l’emmagatzemat de les fraccions
L’Ajuntament subministrarà gratuïtament als habitatges en els que es faci la recollida
porta a porta tres capces diferenciades pel seu color, a cada una de les quals es
dipositaran les diferents fraccions per a la seva posterior recollida..
Article 42. Presentació de les fraccions.
Els ciutadans hauran de presentar els residus separadament i de manera que sigui fàcil la
seva recollida, i d’acord amb les següents normes:
Paper-cartró: Es traurà al portal dins la capsa corresponent (una capsa de cartró
qualsevol o la distribuïda per l’Ajuntament), , o bé fermat formant una bala o dins
una bossa de paper o de plàstic.
Vidre: es traurà dins la capsa subministrada per l’Ajuntament o dins una bossa de
plàstic.
Envasos lleugers: es trauran dins la capsa que ha distribuït l’Ajuntament o dins una
bossa de plàstic.
Els ciutadans hauran, en qualsevol cas, de separar en origen les diferents fraccions, que
no podran ser mesclades a cap dels recipients en els que es treguin per la seva recollida,
ni amb les altres fraccions dels residus urbans.
Els residus es trauran en els dies i hores que es determini per part del Batle o de
l’Ajuntament.
Article 43. Freqüència i horari
La recollida de cada fracció tendrà lloc segons l’ordre i l’horari que el Batle determini
en cada cas.
La freqüència del servei serà d’un dia per setmana.
Secció setena. Dels generadors singulars.

18

Article. 44. Recollida porta a porta als generadors singulars
La recollida porta a porta als generadors singulars consisteix en:
-

La recollida selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers
en els establiments turístics.
La recollida selectiva del vidre i envasos lleugers en els bars i restaurants.
La recollida selectiva de paper-cartó als comerços.

Article 45. Establiments turístics
En els establiments turístics es realitzarà recollida porta a porta de paper-cartró, vidre i
envasos lleugers.
a) Els establiments de més de 300 places hauran de disposar d’un espai a
l’interior del seu recinte destinat a l’emmagatzemat dels residus. A
aquest espai es disposarà d’una caixa compactadora per a la compactació
i emmagatzematge del paper cartó i els envasos, així com un contenidor
per a l’emmagatzematge del vidre.

b) Establiments turístics de fins a 300 places: hauran de disposar d’un espai
a l’interior del seu recinte destinat a l’emmagatzematge dels residus. A
aquest espai es disposarà d´ un contenidor per a l’emmagatzematge de
cada una de les fraccions.
Les compactadores i els contenidors hauran d’estar a llocs fàcilment
accessibles per a l’entrada del vehicle que faci el servei de recollida i fer a la
recollida dels residus.
En cas que no fos possible l’entrada del vehicle de recollida, el titular de
l’establiment haurà de treure els contenidors o compactadora al lloc, hora i
dia que se l’indiqui, i procedir a la seva retirada una vegada completada la
recollida.

Article 46. Bars i restaurants
En els bars i restaurants es durà a terme la recollida del vidre i envasos lleugers.
Aquests establiments hauran de disposar de contenidors de al menys 120 litres de
capacitat per a l’emmagatzemat del vidre i dels envasos..
Els contenidors es trauran als seus portals per a la seva recollida en el dia i hora
indicat, i es tornaran entrar al local com a màxim una hora després de la recollida.

Article 47. Comerços
En els comerços es realitzarà la recollida del paper-cartró, que trauran als seus portals.
en el dia i hora indicat, plegat i formant un bala de manera que ocupi el menys espai
possible i mantenint la via pública neta.
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No obstant això, els comerços podran obtenir, si disposen d’espai suficient, previ
autorització per part de l’Ajuntament, de compactadores per a la compactació i
emmagatzemat del cartó i del paper.
Els contenidors o compactadores es tornaran entrar al local com a màxim una hora
després de la recollida.
Article 48. Dels contenidors i compactadores.
Els contenidors i compactadores hauran de ser homologats, corresponent en
tot cas a l’Ajuntament la determinació de l’adequació del tipus que emprin
els productors singulars.; en el cas dels establiments turístics, i en els dels
altres productors singulars quan així ho determini l’Ajuntament, a més
hauran d’estar homologats per ser elevats mecànicament a fi de efectuar la
seva recollida i buidament.
El volum dels contenidors i de la capacitat de les compactadores es
modularà atenent a la quantitat de residus generats o posseïts per cada
productor singular. El nombre de contenidors serà el suficient per l’adequada
conservació de les fraccions fins el moment de la seva recollida.
Els productors singulars assoliran els costs dels contenidors i compactadores,
i del seu manteniment i neteja. L’Ajuntament podrà adquirir els contenidors i
procedir al seu manteniment i neteja a càrrec del ciutadà en cas
d’incompliment per part d’aquest de les dites obligacions.
Article 49.Freqüència i horari
La freqüència de la recollida de les fraccions objecte d’aquesta secció en els generadors
singulars serà diferent a l’estiu que a l’hivern, entenent com a temporada d’estiu de l’1
de maig al 15 d’octubre i com a temporada d’hivern del 16 d’octubre al 30 d’abril.
Els dies i horaris de recollida i franges horàries per treure les fraccions es determinaran
pel Batle o per l’Ajuntament atenent a les necessitats i conveniències del servei.
Article 50. Registre de productors singulars qualificats.
L’Ajuntament crearà una llista o relació de tots els generadors singulars qualificats del
municipi, seleccionats en funció de les característiques, localització, quantitat, qualitat
dels seus residus.
Un grup de posseïdors que individualment no seria qualificat com generador singular
per les característiques, localització, quantitat, qualitat dels seus residus, pot ésser
qualificat com l’agrupació dels mateixos (p.e. petits comerciants d’un mateix carrer).
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La Llista de generadors singulars qualificats serà pública i l’ajuntament la facilitarà a les
empreses i institucions implicades en la recollida selectiva de residus. Així mateix
l’esmentada llista serà actualitzada permanentment, amb altes i baixes, per tal de que
puguin incorporar-se nous generadors singulars qualificats.
La Llista de generadors singulars qualificats com a tal, sortirà de la llista de generadors
singulars potencials dins el municipi, la qual es confeccionarà a l’Ajuntament a partir de
les següents dades o informacions:
•
•
•
•

Sol·licituds dels ciutadans per ésser considerats com a generador singular qualificat.
Relació d’Activitats Classificades dins el municipi.
Relació d’Activitats Econòmiques dins el municipi.
D’altres que siguin de consideració.

En considerar com a productor singular qualsevol ciutadà, L’Ajuntament determinarà a
quin grup ( establiment turístic, bar-restaurant o comerç) ha de ser assimilat a efectes de
concretar el règim de recollida selectiva que li sigui aplicable.
Secció vuitena. De la prestació del servei de recollida de les fraccions de papercartó, vidre i envasos..
Article 51. Elements i maquinària.
Per dur a terme el Servei de recollida de les fraccions indicades, s’empraran tots els
elements, vehicles i la maquinària que siguin necessaris per a l’adequada i suficient
prestació del servei.
La recollida es farà mitjançant vehicles específics per la recollida de residus amb
sistema de càrrega posterior, preparat per l’elevació de contenidors y descàrrega dels
mateixos.
El tamany i característiques dels vehicles s’hauran d’ajustar a les necessitats del servei
en cada moment.
Article 52. Recollida de les fraccions.
Durant la recollida de cada fracció, els operaris encarregats de realitzar el servei hauran
de tenir especial cura en agafar els residus corresponents a la recollida que s’està
efectuant, i mantenir la seva separació.
Els contenidors, compactadores o capces, una vegada buidats, es deixaran al mateix
lloc, i hauran de ser retirats o guardats per part dels ciutadans.
Les fraccions de paper-cartó, vidre i envasos seran traslladades al punt que designi
l’Ajuntament per a la seva recollida i posterior trasllat pel seu tractament.
Secció Novena. Dels serveis de recollida sectorial de residus.
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Article 53. Residus objecte de recollida sectorial
1. L’Ajuntament pot establir els serveis de recollida sectorial de residus urbans que
tinguin com a objectiu:
a. La recollida de mobles, estris domèstics i elements residuals rebutjats pels
ciutadans en activitats de reparació o substitució del seu equipament
domèstic.
b. La recollida d’animals domèstics morts.
c. La recollida de vehicles fora d’ús.
d. La recollida de restes de poda i jardineria
2. Tot i l’existència del servei de recollida especial, aquests residus podran ésser
traslladats directament per l’usuari en el lloc que l’Ajuntament designi a tal
efecte.
Article 54. Recollida de mobles i estris domèstics.
1. Els ciutadans que desitgin desprendre’s de mobles i estris domèstics podran
efectuar-ho a través del servei municipal, prèvia petició dels interessats i amb
l’abonament de la taxa legalment establerta en el seu cas concret.
2. En tot cas, els interessats hauran de transportar aquests residus fins a les
proximitats del vehicle en el moment de la seva arribada, quedant prohibit el seu
abandonament en la via pública o a llocs diferents dels específics per aquest
tipus de residu..
Article 55. Recollida d’animals domèstics morts.
La recollida d’animals domèstics morts es durà a terme pel servei municipal prèvia
petició dels interessats i amb les condicions que estableixi aquest servei, quedant
prohibit el seu abandonament en la via pública o a llocs diferents dels específics per
aquest tipus de residu..
Article 56. Recollida de vehicles abandonats.
1. D’acord amb allò que estableix la legislació vigent, els vehicles abandonats
tenen la categoria de residus urbans i és competència de l’Ajuntament la
recollida i eliminació dels que es trobin dins el terme municipal de Son Servera.
2. L’assumpció del caràcter residual implica que l’Ajuntament pot adquirir la
propietat sobre els vehicles objecte d’abandó en els casos següents:
a. Quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir que es troba en situació
d’abandó segons el parer dels serveis municipals competents i compleixin els
terminis i les disposicions legals establertes.
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b. Quan el propietari del vehicle fora d’ús el declari residual, fet que implica la
renúncia del propietari a favor de l’Ajuntament.
3. El cost de retirada del vehicle es repercutirà al darrer titular del mateix.
Secció dècima. De les àrees d’aportació i parcs verds.
Article 57. L’Ajuntament posarà a disposició dels ciutadans punts verds per a
l’aportació dels residus la recollida dels quals estigui prevista a aquestes àrees, als punts
o zones que l’Ajuntament estimi convenient.
Els punts verds i la seva gestió són titularitat de l’Ajuntament.
L’Ajuntament haurà de mantenir nets i en adequades condicions d´us els parcs verds,
evitant en la mida de lo possible les molèsties als veïns.
Article 58 .A les àrees d’aportació diferents dels punts verds, es seguiran les
instruccions que en cada cas es determinin per part de l’òrgan competent.
Article 59. Al punt verd s’admetran els residus urbans reciclables, els voluminosos, i
els especials, sempre que s’hagin ubicat els contenidors corresponents. En concret, i
subjecte a l’existència d’aquests contenidors específics segons cada cas, s’admetran:
-

voluminosos d’origen domèstic ( mobles i trastos vells, fustes,
electrodomèstics).
Restes de poda i jardineria
Runes i restes de construcció d’obres menors i reparacions domiciliàries, en
petites quantitats
Paper i cartó
Vidre
Envasos
Ferralla i metall
Olis de motors
Olis vegetals de cuina
Piles
Pneumàtics

No s’acceptaran mai residus infecciosos, radioactius, material explosiu o inflamable,
restes de menjar, substàncies químiques auto reactives o reactives amb l’aire, recipients
voluminosos, ni residus en grans quantitats, ni en general, residus diferents dels
especificats i aquells que no disposin de contenidors específics als punts verds.
Els contenidors per la recollida de les diverses fraccions seran els adequats i homologats
per cada una d’elles.
Article 60. .Límits per a l’admissió de residus.
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Els usuaris del punt verd podran portar els residus admesos fins els límits que en relació
a la quantitat i freqüència s’indiquen a continuació:
-

voluminosos d’origen domèstic ( mobles i trastos vells, fustes,
electrodomèstics): 2 per mes.
Restes de poda i jardineria: 0,5 m3 per mes.
Runes i restes de construcció d’obres menors i reparacions domiciliàries, en
petites quantitats: 0,5 m3 per mes.
Paper i cartó: sense límit
Vidre: sense límit.
Envasos: sense límit
Ferralla i metall: sense límit
Olis de motors : 5 litres per mes.
Olis vegetals de cuina: 5 litres per mes.
Piles: sense límit
Pneumàtics: 2 per mes.

Superat els límits indicats, els ciutadans hauran de disposar dels residus a través d’un
gestor autoritzat.
Article 61. Els usuaris del punt verd hauran de dipositar els residus als contenidors
adients, i avisar a l’Ajuntament quan trobin els contenidors plens. En aquest cas
s’hauran d’abstenir de dipositar els residus, quedant sempre prohibit dipositar-los fora
dels contenidors.
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CAPÍTOL IV. RÈGIM JURÍDIC SANCIONADOR
Secció primera. Procediment.
Article 62. Responsabilitats
Independentment de les consideracions del règim sancionador de la Llei 10/1998 de
Residus, la Llei d’Envasos de 1997, i altres disposicions que siguin d’aplicació en
funció del tipus de residus, els productors i posseïdors de residus, és a dir, els
ciutadans del municipi:
1) Que els lliuren per a la seva reutilització o tractament a un tercer no autoritzat
seran responsables solidaris amb aquest tercer de qualsevol perjudici que pogués
derivar-se. Així mateix, respondran solidàriament de les sancions que procedeixi
imposar.
2) Seran responsables dels danys que es produeixin en els processos d’eliminació,
com a conseqüència de mala fe o negligència en el lliurament dels residus o de
falta d’informació sobre les característiques dels productes lliurats, qui hagi
efectuat el lliurament.
3) Seran responsables de l’aportació de residus no autoritzats, en especial de
fraccions catalogades com perilloses: piles, insecticides, pintures, dissolvents,
etc., a qualssevol dels contenidors que no siguin els específics per a cada tipus
de residu.
4) Seran responsables de guardar o emmagatzemar dins el seu domicili,
establiment o dependència les fraccions separades, i els contenidors,
compactadores, i capces fins el moment de la seva aportació al Sistema.
5) Seran responsables d’una aportació d’impropis de la qual resultés contaminada
la resta de fracció del contenidor. El ciutadà causant serà responsable de les
despeses ocasionades. Si a més a més la contaminació es per causa d’un residu
perillós, al responsable se l’hi obrirà el corresponent expedient per infracció
molt greu, a instàncies d’un denunciant del propi Ajuntament, del Consell de
Mallorca o de qualsevol altre
Article 63. Inici del procediment sancionador
1. El procediment s’iniciarà d’ofici per la pròpia administració municipal, en virtut
de la funció inspectora i de comprovació, pròpia de la seva competència, o a
instància d’un interessat mitjançant la corresponent denúncia.
2. En allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al disposat a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques del
Procediment Administratiu Comú, i al Reglament sancionador RD 14/94, de 10
de febrer.
Article 64. Denúncia.
1. Tota persona natural o jurídica pot denunciar davant l’Ajuntament qualsevol
infracció de la present ordenança.

25

2.

De resultar temeràriament injustificada la denúncia, aniran a càrrec del
denunciant les despeses que origini la inspecció.

Secció segona. Infraccions i sancions
Article 65. De les infraccions
1. Constitueixen infraccions l’incompliment de les disposicions imperatives
contingudes en aquesta ordenança, tant per acció com per omissió.
2. També constitueixen infracció qualificada, segons el resultat que comporti i el
grau en què es produeixi:
a. La negativa o la resistència a facilitar la tasca inspectora o de vigilància de
l’administració.
b. La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació que
demanin les autoritats competents o els seus agents, per complir les seves
funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta,
incompleta o que indueixi a error, explícitament o implícitament.

3. Les infraccions es classifiquen en:
a. Infraccions lleus:
1. el no compliment de l’article 5 apartats i) i j); 9, ap. 2, l’article 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21,25,27,28.1,28.3,30.2, 30.3, 30.4; 31,35, 36, 37
excepte el darrer paràgraf, 42, 45, 46, 47, 48, 54.2, 55, 61.
2. La negativa o la resistència a facilitar la tasca inspectora o de vigilància
de l’administració.
3. La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació
que demanin les autoritats competents o els seus agents, per complir les
seves funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta,
incompleta o que indueixi a error, explícitament o implícitament.
4. L’abocament de residus, o el seu lliurament de forma distinta al previst a
aquesta ordenança o a la normativa específica, sense perjudici del que
s’estableix més endavant respecte dels residus perillosos.
b. Infraccions greus:
 La reiteració de les infraccions lleus
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Superar els límits prevists a l’article 60, o incomplir el establert a
aquest article.
 Infringir els productors singulars el previst a l’article 37, darrer
paràgraf.
c. Infraccions molt greus:
 La reiteració de les infraccions greus
 Disposar dels residus perillosos de forma distinta al previst a
aquesta ordenança o a la normativa específica.
Article 66. Responsables de les infraccions.
Seran responsables de les infraccions:
a. Els autors materials de les infraccions, per acció o per omissió. Quan aquests
siguin menors d’edat o incapaços, respondran dels incompliments els pares, els
tutors, o els qui tinguin la guarda legal.
b. Els titulars de les llicències municipals, ja siguin persones físiques o jurídiques.
c. Els explotadors del negoci, igualment persones físiques o jurídiques. En el cas
que no coincidissin amb el titular de la llicència, la responsabilitat d´aquest serà
subsidiària..
Article 67. De les sancions.

1.

Les infraccions a l’ordenança municipal donaran lloc a la imposició de les
sancions econòmiques següents:
a) Infraccions lleus de 60,10 a 300 €.
b) Infraccions greus de 300,01 a 600 €.
c) Infraccions molt greus de 600,01 a 2.000 €.

2.

A banda que s’imposi la multa corresponent, els agents de l’autoritat han
d’impedir l’exercici de l’actuació il·lícita i han d’adoptar les mesures cautelars
necessàries a aquest efecte, i s’ha d’arribar, si s’escau, a l’execució subsidiària a
càrrec de l’infractor.

3.

Es considera com a atenuant la circumstància que l’infractor repari les
deficiències comprovades o els danys causats en el termini que en cada cas
assenyali l’òrgan competent.

4.

Les sancions previstes en aquesta ordenança, s’han d’aplicar sense perjudici
d’exercir les accions civils i penals que correspongui emprendre en cada cas en
defensa del bé públic i de les persones, i de les mesures adients per evitar danys
o restablir la situació anterior a la comissió de la infracció.

Article 68. Graduació de les sancions.
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Per fer la gradació, es tendran en compte els següents criteris:
a. La bona o la mala fe dels infractors.
b. El fet d’haver comès repetidament infraccions.
c. La transcendència social.
d. Els perjudicis sobre el medi ambient i els bens.
e. Els danys ocasionats.

Disposició addicional primera.
Es faculta expressament al batlle u òrgan que actuï per delegació expressa del mateix
per interpretar, aclarir, desenvolupar i executar els preceptes d’aquesta ordenança, així
com per suplir transitòriament per raons d’urgència i fins que existeixi pronunciament
en la primera sessió que celebri a continuació el Ple de l’Ajuntament, els buits
normatius que puguin existir en la mateixa.
Disposició addicional segona.
En el no previst a aquesta ordenança s’estarà al disposat en la normativa estatal i
autonòmica sobre la matèria. Especialment la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de
Residus i la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de Residus Tòxics i Perillosos,
desenvolupada pel Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol.; la llei 11/1997 de 24
d ´ abril d´envasos i residus d´ envasos; Pla Director Sectorial per a la Gestió
dels Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de febrer, d’aprovació
definitiva); i el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de
Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d’Ús de l’illa de
Mallorca.
Disposició derogatòria.
Queden derogades totes les disposicions del mateix o inferior rang que regulin matèries
contingudes en la present ordenança, en quan s’oposin o es contradiguin amb el
contingut de la mateixa.
Disposició final primera.
Aquesta ordenança entrarà en vigor passats quinze dies des de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició final segona.
Aquesta ordenança municipal ha estat definitivament aprovada per acord del Ple
Municipal en data 28 de maig de 2004
Son Servera, 20 de juliol de 2004
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El Batlle,

Damià Ripoll Gálvez

Annex 1. S’especificarà a cada contenidor de recollida selectiva la següent
llegenda, segons el tipus de material reciclable;

Vidres
Si
Ampolles, Pots de vidre
Paper/cartó
Si
Diaris i revistes, llibres i llibretes, cartó
plegat, fulls d’ordinador
Envasos
Si
Envasos plàstics, envasos metàl·lics, bricks

No
Bombetes,
d’ampolla

fluorescents,

miralls,

taps

No
Paper carbó, paper brut, paper plastificat,
paper d’alumini
No
Vidre, paper i cartó, envasos de productes
tòxics
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