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ORDENANÇA REGULADORA DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA DE 

RESIDUS URBANS I DEL PARC VERD DEL MUNICIPI DE SES SALINES 

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix dins 

l’àmbit competencial municipal la neteja viària, la recollida i el tractament dels residus 

sòlids urbans, que es defineixen, en el seu article 26.1.a), com a serveis mínims 

d’obligada prestació per part de l’Ajuntament. Al mateix temps, i de forma significativa, 

va incorporar al marc de competències municipals la protecció del medi ambient, 

qüestió actualment de primer ordre, que enllaça amb el mandat constitucionalment 

consagrat en l’article 45 de la Constitució espanyola. 

 

D’altra banda, la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 

del govern municipal, mitjançant la qual es van introduir modificacions a la Llei de 

bases, estableix en el seu article 139 la tipificació de les infraccions i les sancions a 

imposar en determinades matèries. Aquesta norma disposa que per a la adequada 

ordenació de les relacions de convivència d’interès local i d’us dels serveis, 

equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en 

defecte de normativa sectorial específica, establir les infraccions i imposar les sancions 

per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions continguts en les 

corresponents ordenances. 

 

Els esmentats texts legals, juntament amb la Llei d’hisendes locals, de 5 de març de 

2004, constitueixen el bloc normatiu estatal bàsic, que s’ha de tenir en consideració per 

estar qualificades com a legislació bàsica, d‘acord amb la nova doctrina jurisprudencial 

assumida després de la Sentència núm. 214/1989 del Tribunal Constitucional. 

 

El Parlament de les Illes Balears, en l’exercici de la seva potestat legislativa, va aprovar 

la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la 

qual va entrar en vigor el dia 31 de desembre de 2006. Aquesta llei autonòmica té 

l’objectiu de fer realitat el principi de l’autonomia local, establert en els articles 137 i 

140 a 142 de la Constitució i en la Carta europea de l’ autonomia, i al mateix temps la 

promulgació de l’esmentada llei assoleix la necessitat de garantir una autèntica 

autonomia material. En aquesta línia, es defineix el municipi com el nivell local bàsic 

que permet fer més efectiva la participació ciutadana en l’adopció de les decisions 

públiques que l’afecten, permetent la gestió dels interessos i serveis que li són propis 

amb menor cost i major efectivitat. Entre les competències pròpies dels municipis de les 

Illes Balears, determinades en l’article 29.2. de la Llei municipal i de règim local, es 

consideren les següents: la gestió, regulació de l’ús i la conservació del patrimoni 

municipal, l’ordenació i prestació dels serveis bàsics a la comunitat (entre els quals es 

troba la neteja viària), l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures i espais públics, la 

recollida i tractament de residus sòlids urbans, la gestió i vigilància dels usos de les 

platges i la formulació i gestió de polítiques encaminades a la protecció del medi 

ambient i el desenvolupament sostenible. 
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L’Ajuntament de ses Salines, conscient que la normativa d’àmbit municipal ha de 

subjectar-se al procés constant de revisió, per tal d’evitar que el seu contingut 

esdevingui ineficaç front a la realitat social, que per la seva pròpia dinàmica evolutiva 

exigeix donar una resposta immediata a les noves situacions que es plantegen, i tenint 

present la necessitat d’activar el procés regulador i d’adaptació de la normativa, 

especialment en matèria de neteja viària, recollida de residus i protecció del medi 

ambient, ha considerat oportuna la revisió de la normativa municipal, que data de 2003, 

i aprovar una nova Ordenança per tal d’adequar-la a la normativa sectorial vigent, és a 

dir, al Pla Director Sectorial de Residus Urbans de Mallorca, aprovat pel Decret 

21/2000, de 18 de febrer, d’aprovació definitiva i la seva posterior revisió publicada al 

BOIB número 35, de 9 de març de 2006. 

 

TÍTOL I 

 

DISPOSICIONS PRELIMINARS 

 

Article 1. Objecte de l’ordenança 

 

Aquesta Ordenança té per objecte regular, dins el marc de les competències municipals, 

les següents activitats: 

 

1) La neteja viària i dels espais d’ús públic, en relació amb l’ús comú general dels 

ciutadans, el control de la neteja quant a l’ús comú especial i privatiu, i la neteja dels 

solars de propietat municipal. Igualment, la inspecció i, si escau, la realització 

subsidiària de la neteja dels solars de propietat pública o privada, locals o habitatges. 

 

2) Les relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans en matèria de neteja pública i de 

residus. 

 

3) La gestió dels residus urbans o municipals, en compliment i amb adaptació al que 

estableix el Pla Director Sectorial de Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000, 

de 18 de febrer, d’aprovació definitiva) i la seva posterior revisió publicada al BOIB 

núm. 35, de 09 de març de 2006. 

 

En els supòsits no regulats en la present ordenança, però que per les seves 

característiques o circumstàncies poguessin estar compresos en el seu àmbit 

d’aplicació, se’ls aplicarà, per analogia, les normes d’aquesta ordenança que tenguin 

semblança amb el cas contemplat. 

 

Article 2. Conceptes 

 

1) Aparells elèctrics i electrònics: Tots els aparells que necessiten corrent elèctric o 

camps electromagnètics per funcionar degudament i els aparells necessaris per 

generar, transmetre i mesurar aquests corrents i camps, d’acord amb les categories 

que estableix l’annex I del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de 

construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, i 

que estiguin destinats a utilitzar-se amb una tensió nominal no superior a 1.000 V de 

corrent altern i 1.500 V de corrent continu. 
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2) Àrees 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. 

 

3) Ciutadà: Per la present norma tendrà la consideració de ciutadà tota persona 

posseïdora de residus a causa del desenvolupament d’una activitat generadora de 

residus urbans o municipals. S’inclouen: 

 

a) Tots els habitants del municipi, ja ho siguin de dret o de fet. 

 

b) Tots els ocupants dels habitatges ubicats dins el municipi, ja ho siguin 

com ocupants habituals o com a visitants. 

 

c) 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 que estiguin empadronats a un altre municipi. 

 

4) Centre autoritzat de tractament: instal·lacions públiques i privades, autoritzades 

per portar a terme qualsevol de les operacions de tractament dels vehicles al final de 

la seva vida útil. Aquests centres han de garantir la reutilització, el reciclatge i 

valorització del vehicle, o bé pels mateixos centres o per mitjà d’altres centres de 

tractament. 

 

5) Contenidor: recipient normalitzat destinat a rebre els residus aportats pels 

ciutadans. 

 

6) Domicili: S’entén per domicili dins aquesta ordenança qualsevol domicili particular 

o d’activitat empresarial. 

 

7) Eliminació: Tot procediment encaminat, bé a l’abocament dels residus o bé a la 

seva destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana i sense 

utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En tot cas, estaran 

inclosos en aquest concepte els procediments enumerats en l’annex II. A de la 

Decisió de la Comissió (96/350/CE), de 24 de maig de 1996, incorporada al dret 

intern per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 

8) Embornal: Qualsevol dels forats de desguàs practicats a cada costat d’una calçada. 

 

9) Emmagatzematge: El dipòsit temporal de residus, amb caràcter previ a la seva 

valorització o eliminació, per temps inferior a dos anys o a sis mesos si es tracta de 

residus perillosos, a no ser que reglamentàriament s’estableixin terminis inferiors. 

 

10) Fracció envasos lleugers: Les llaunes (d’acer, alumini, etc), els envasos de plàstic 

de tot tipus, els envasos de cartó-alumini i altres inclosos en els residus urbans. 

 

11) Fracció orgànica dels residus urbans o municipals (FORM): Compren 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 provinents de 
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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. 

 

12) Fracció paper i cartó: Paper imprès, envasos domèstics de paper-cartó amb el punt 

verd, envasos domèstics de paper-cartó sense el punt verd, envasos comercials de 

paper-cartó amb el punt verd i envasos comercials de paper-cartó sense punt verd. 

 

13) 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). 

 

14) Fracció vidre: Envàs de vidre, sencer o romput (botelles i pots). 

 

15) Gestor de residus: La persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de 

les operacions que componen la gestió dels residus, sigui o no el seu productor. 

 

16) Iglú: Tipus de contenidor que es fa servir per a la recollida selectiva en les àrees 

d’aportació i parcs verds i que es caracteritza pel seu gran volum (més de 2.500 

litres) i pel seu buidat mitjançant grua. 

 

17) Instal·lació de recepció de vehicles: instal·lacions de titularitat privada, que per 

raó de la seva activitat econòmica, es fan càrrec temporalment del vehicle al final de 

la seva vida útil per traslladar-los als centres de tractament que porten a terme la 

descontaminació. 

 

18) Materials impropis: Elements que contaminen les fraccions de residus recollides 

selectivament per no ser lliurats en els seus contenidors específics. 

 

19) Parc verd: Àrea d’aportació de titularitat municipal tancada i delimitada i que 

tengui aquesta qualificació per part del Consell de Mallorca. 

 

20) Pneumàtics fora d’ús: Aquells pneumàtics que pel seu estat han de ser destinats al 

reciclatge o la valorització o no poden continuar en servei sense aplicar-los 

processos que n’allarguin la vida útil. 

 

21) Posseïdor: El productor de residus o la persona física o jurídica que els tengui en el 

seu poder i que no tengui la condició de gestor de residus. 

 

22) Productor: Qualsevol persona física o jurídica les activitats de la qual, 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. 

 

23) 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. 

 

24) Productors o generadors singulars qualificats: La relació de productors o 

generadors singulars potencials del municipi de ses Salines que estiguin qualificats 
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com a generadors singulars de fet i de dret. 

 

La qualificació d’un posseïdor de les fraccions de residus de paper-cartó, vidre i 

envasos lleugers com a generador singular qualificat és competència de 

l’Ajuntament, el qual crearà una llista o relació de tots els generadors singulars 

qualificats del municipi.  

25) Reciclatge: La transformació dels residus, dintre d’un procés de producció, per a la 

seva finalitat inicial o per a altres finalitats, inclòs el compostatge i la 

biometanització, però no la incineració amb recuperació d’energia. 

 

26) Recollida porta a porta: Sistema de recollida selectiva dels residus urbans que es 

fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la segregació de les 

diverses fraccions dels seus residus en origen, però en lloc de dipositar-les en uns 

contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions 

(matèria orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta) són recollides 

directament en el punt de generació d’acord amb un calendari preestablert. 

 

27) Recollida selectiva: El sistema de recollida diferenciada de materials orgànics 

fermentables i de materials reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida 

diferenciada que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els 

residus. 

 

28) Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): Tots els aparells elèctrics i 

electrònics que passen a ser residus d’acord amb la seva definició; aquest terme 

comprèn tots aquells components, subconjunts i consumibles que formen part del 

producte en el moment en què es rebutja. 

 

29) Residus de la construcció: 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 qual es 

modifica la Decisió 2000/532/2000 de la Comissió en relació amb la llista de residus 

i que s’adjunta en l’annex II de la present ordenança. 

 

30) Residus especials d’origen domiciliari: A l’efecte d’aquesta ordenança, es 

consideren residus especials d’origen domiciliari aquells que per les seves 

característiques i composició han de ser gestionats de manera diferent perquè poden 

comprometre la recuperació d’altres fraccions de residus o els tractaments biològics, 

i poden comportar un risc per al medi ambient o per a la salut de les persones. 

S’inclouen: fluorescents i llums de vapor de mercuri, tòners i cartutxos de tinta, 

bateries de cotxe i pneumàtics fora d’ús, dissolvents, pintures i vernissos, piles de 

mercuri, cadmi o altres elements, plom i compostos de plom, pesticides, productes 

de neteja i desinfecció, aerosols, substàncies químiques que fem servir a la llar, etc. 

 

31) Residus perillosos: Aquells que figurin en la llista de residus, marcats com a 

perillosos (*), aprovada per la Decisió 2001/118/CEE 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). 

 

32) Residus urbans o municipals: Els generats en els domicilis particulars, comerços, 
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oficines i serveis, així com tots aquells que no tenguin la qualificació de perillosos i 

que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els 

anteriors llocs o activitats. 

 

Tendran també la consideració de residus urbans els següents: residus procedents de 

la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; animals 

domèstics morts, així com mobles, béns i vehicles al final de la seva vida útil; 

residus i runes procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària. 

 

33) Residus voluminosos: Aquells residus que per les seves característiques 

(dimensions, pes, propietats, ...) no poden ser objecte de recollida ordinària. En 

qualsevol cas tendran la consideració de residu voluminós els següents: 

 

a. Electrodomèstics i aparells elèctrics i electrònics rebutjats (inclou els residus 

d’aparells elèctrics i electrònics que s’especifiquen en els annexos I i II del Pla 

director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, 

voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca). 

 

b. Matalassos rebutjats. 

 

c. Els residus assimilables i definits en algunes categories o subcategories de la 

Llista europea de residus, aprovada per la Decisió 2001/118/CEE de la 

Comissió Europea, de 16 de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01). 

 

34) Reutilització: La utilització d’un producte usat per a la mateixa finalitat per a la 

qual va ser dissenyat originàriament. 

 

35) Valorització: Tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos continguts 

en els residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que 

poden causar perjudicis al medi ambient. En tot cas, estaran inclosos en aquest 

concepte els procediments enumerats en l’annex II. B de la Decisió de la Comissió 

(96/350/CE) de 24 de maig de 1996, incorporada al dret intern per l’Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 

36) Via pública: Als efectes de neteja, es consideren com a via pública les avingudes, 

passeigs, carrers, places, voreres, travesseres, camins, jardins i zones verdes i demés 

béns d’ús públic municipal, destinats directament a l’ús comú general dels 

ciutadans. 

 

37) Voral: Franja de terreny pla, pavimentada o no, de la vora d’una via pública que fa 

de contenció del ferm de la calçada i dóna un marge de seguretat als vehicles i 

vianants. 

 

38) Vorera: Part lateral d’una via urbana, generalment més alta que la calçada, 

destinada al pas de la gent que va a peu. 

 

Article 3. Competències municipals 
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1) Prestar, directament o indirecta, els serveis de neteja viària, recollida de residus i 

gestió del Parc Verd, en els termes prevists en l’ordenança, i d’acord amb els 

esquemes organitzatius i tècnics que es considerin oportuns en cada moment. 

 

2) Atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans del municipi. 

 

3) Realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i de gestió dels residus que, segons 

l’ordenança, han d’efectuar els ciutadans, després del requeriment previ als 

propietaris o usuaris. A més, se’ls imputarà el cost dels serveis prestats sense 

perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas. 

 

4) Exercir de policia com a mesura per prevenir i/o sancionar les accions que afectin 

negativament els serveis anteriors. L’Ajuntament pot obligar els infractors a reparar 

els desperfectes o incompliments, sense perjudici d’imposar sancions. Les autoritats 

municipals o els seus agents, en l’exercici d’aquesta potestat, podran accedir als 

immobles quan sigui necessari. Els propietaris, ocupants o posseïdors estaran 

obligats a permetre aquest accés, sempre que l’activitat inspectora tengui per objecte 

prevenir o assegurar el compliment de la present ordenança. 

 

5) 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 

ses Salines. 

 

6) Establir, a través de les ordenances fiscals, les taxes que hauran d’abonar els usuaris 

com a contraprestació als serveis de neteja i recollida de residus. Aquesta relació es 

regirà per la Llei 10/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i per 

la normativa que la desenvolupa. 

 

7) Indicar a la ciutadania les obligacions i els deures que es deriven de la normativa 

administrativa d’ordre superior pel que fa als residus generats als habitatges, 

oficines, comerços, empreses ... dins el terme municipal. 

 

Article 4. Drets i deures dels ciutadans 

 

1) Complir els preceptes d’aquesta ordenança i de les disposicions complementàries 

que, en matèria de neteja pública i de gestió de residus, pugui dictar en qualsevol 

moment l’Ajuntament, en l’exercici de les seves facultats, i qualsevol altra 

normativa o disposició, relacionada amb l’objecte de la present ordenança, de rang 

superior. 

 

2) Mantenir una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament del municipi, 

a la utilització racional dels productes de consum, a la minimització en la producció 

de residus i a la preservació del medi ambient en general. 

 

3) Denunciar les infraccions de què es tengui coneixement en matèria de neteja i gestió 

de residus. L’Ajuntament els haurà d’informar de les actuacions practicades. 

 

4) Afavorir la selecció i, per tant, possible recuperació d’altres fraccions valoritzables 



 

8 

 
 

 

dels residus. 

 

5) Procedir al pagament de la taxa prevista en l’ordenança fiscal com a contrapartida a 

la prestació del servei de recollida de fems. 

 

6) Adreçar les seves reclamacions, denúncies i suggeriments directament a 

l’Ajuntament. 

 

7) 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. 

 

TÍTOL II 

DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 

 

CAPÍTOL I 

 

DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ÚS 

COMÚ GENERAL DELS CIUTADANS  

 

Article 5. Objecte de la neteja viària 

 

1) La neteja de la xarxa viària pública (carrers, places, glorietes, passos a nivell, tant de 

trànsit rodat com de vianants, etc.) i la recollida de residus procedents d’aquesta via 

pública serà realitzada per l’Ajuntament directament o a través de concessió, però 

sempre amb la freqüència convenient per a l’adequada prestació del servei. 

S’exceptuen pel seu caràcter no públic les urbanitzacions privades, passatges, patis 

interiors, solars, galeries comercials i similars,en el cas dels quals la neteja 

correspon als seus titulars, sigui la propietat única, compartida o en règim de 

propietat horitzontal. No obstant això, l’Ajuntament podrà exercir el control de la 

neteja d’aquets indrets o elements. 

 

2) El servei de neteja viària es prestarà amb caràcter obligatori a: 

a. Vies i camins públics municipals, incloses les voreres, els vorals i les 

calçades. 

b. Jardins, parcs, zones verdes, les zones de terra susceptibles d’utilització 

com a zones d’esbarjo i altres espais públics municipals. 

c. Qualsevol altre espai i béns de domini i d’ús públic municipal destinats 

directament a l’ús comú general dels ciutadans. 

 

 

Article 6. Obligacions dels particulars 

 

1) La totalitat dels ciutadans i ciutadanes de ses Salines estan obligats a prevenir i 

evitar l’embrutiment del municipi, d’acord amb el que preveu aquesta ordenança i 

les disposicions de la batllia que la desenvolupin. L’Ajuntament exigirà en tot 

moment el compliment immediat d’aquesta ordenança, així com de qualsevol 

normativa en aquesta matèria de rang superior, i obligarà el causant d’un 

deteriorament a la reparació del dany causat, sense perjudici de la sanció que 

correspongui. 
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2) La neteja de les vies, zones comunes, zones verdes, urbanitzacions privades, zones  

residencials privades, etc, de domini particular, s’haurà de dur a terme per la propietat, 

seguint les directrius que dicti el Servei Municipal encarregat de la neteja per 

aconseguir-ne uns nivells adequats. No obstant, si per qualsevol causa, la neteja d’algun 

d’aquests dominis particulars es realitza pels Serveis Municipals, les respectives 

comunitats o titulars es veuran obligats al pagament del cost del servei, que serà 

degudament liquidat, sense perjudici de la sanció que correspongui. L’Ajuntament o els 

agents municipals podran exercir el control i inspecció de les condicions de salubritat, 

higiene i ornat dels indrets prèviament indicats, estant facultats, si escau, per requerir els 

responsables i/o titulars la neteja d’acord amb les directrius que s’assenyalin pels 

serveis municipals competents. 

 

Article 7. Prohibicions a la via pública 

 

Queda prohibit: 

 

1) Llençar a les vies i espais de domini públic o privat de concurrència pública tot tipus 

de deixalles o residus, molt especialment i entre d’altres: llosques, mastegables, 

closques, peladures, papers, plàstics, embolcalls, llaunes, envasos, botelles i similars, 

inclosos els residus procedents de la neteja de la via pública que duguin a terme els 

particulars. Els residus sòlids de petit format s’han de dipositar en les papereres 

instal·lades amb aquesta finalitat. 

 

2) Escopir i satisfer les necessitats fisiològiques a les vies i espais públics. 

 

3) Espolsar catifes, roba i utensilis domèstics, des de balcons o buits oberts, sobre les 

vies i espais lliures públics, o llençar des d’aquests qualsevol tipus de deixalles, residus 

sòlids o líquids. La mateixa prohibició afectarà aquells que efectuïn les operacions 

esmentades des de les plantes baixes o a la mateixa via o espai públic. 

 

4) El vessament o degoteig de líquids sobre la via pública produït pel reg de plantes, la 

neteja de terrasses i balcons, els desguassos d’aparells de refrigeració, climatització o 

extracció d’aire viciat. 

 

5) Buidar o evacuar aigua bruta damunt les vies i espais lliures públics. 

 

6) Dipositar o estacionar a les voreres, vorals o calçades qualsevol tipus d’objectes o 

materials que obstaculitzin o impedeixin la normal prestació del servei de neteja viària. 

 

7) Llençar cap a l’exterior, sobre les vies o espais lliures públics, residus procedents de 

l’agranada o neteja dels habitatges, comerços, oficines i altres locals, edificis o recintes. 

 

8) Banyar-se o rentar roba, fruites, verdures o objectes de qualsevol mena als estanys i 

fonts públiques, netejar o rentar animals, així com deixar-los nedar en aquests indrets 

 

9) Donar de menjar als animals a la via pública, a excepció de les persones prèviament 

autoritzades pel Servei Municipal corresponent i en el lloc i la forma indicats per aquest, 

i als terrenys privats sense autorització dels propietaris. 
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10)  Abocar llosques de cigarrets o altres matèries enceses, incandescents o corrosives a 

les papereres. 

 

11)  Col·locar cartells de publicitat o adhesius en llocs no adaptats a l’efecte, i molt 

especialment en arbres, parcs i jardins municipals, façanes, contenidors i papereres. 

 

12) Rentar i netejar els vehicles a les vies públiques, així com reparar-los fora de tallers. 

 

13) Llençar a la via pública fulls, díptics, o materials publicitaris similars, exceptuant-ne 

la distribució de mà a mà. Es consideraran responsables de l’embrutiment de la via 

pública com a conseqüència del repartiment d’aquests elements, l’entitat anunciant i/o 

l’empresa encarregada de la seva distribució. 

 

14) L’abandonament de residus voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics, 

etc) a la via pública, exceptuant-ne els casos en què s’hagi sol·licitat la seva retirada per 

part dels serveis especials. 

 

15) Deixar a la via pública restes de poda o jardineria o llançar-los als contenidors. Els 

propietaris i responsables de les zones enjardinades estan obligats a retirar aquestes 

restes de poda o jardineria i dur-les al dipòsit o abocador habilitat per l’Ajuntament. 

 

CAPÍTOL II 

 

DE LA NETEJA DEL MUNICIPI QUANT A L’ÚS COMÚ ESPECIAL I 

PRIVATIU I LES ACTIVITATS PÚBLIQUES AL CARRER 

 

Article 8. Responsabilitat per a l’ús comú especial o privatiu 

 

1) És responsabilitat dels particulars la neteja dels terrenys que, tot i sent de propietat 

municipal, restin subjectes a un ús privatiu per particulars o d’altres administracions 

públiques o entitats públiques o privades, prèvies les oportunes llicències i concessions. 

 

2) Els titulars d’establiments, fixos o no, tals com bars, cafès, restaurants, quioscs, 

botigues de comestibles, llocs de venda o similars, estan obligats a mantenir en 

condicions adients de netedat tant les pròpies instal·lacions com l’espai urbà sotmès a la 

seva influència. Aquests hauran d’instal·lar pel seu compte i càrrec les papereres 

necessàries en la seva façana exterior per preservar la neteja dels voltants, tenint en 

compte les característiques dels residus per a la seva correcta selecció. En cas de no dur 

a terme la instal·lació del servei, l’Ajuntament requerirà i determinarà les papereres a 

instal·lar atorgant un termini prudencial per a la seva col·locació. Si transcorregut 

aquest termini no s’ha procedit a la col·locació, ho farà l’Ajuntament a càrrec del titular 

o concessionari. 

 

Article 9. Activitats públiques al carrer 

 

1) Els organitzadors d’un acte públic al carrer o en un espai públic seran responsables 

de la brutor produïda com a conseqüència de la celebració d’aquest acte. Als efectes de 

la neteja, els organitzadors estan obligats a informar l’Ajuntament del lloc, recorregut i 
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horari de l’acte que se celebrarà. 

 

2) Els organitzadors d’un acte públic al carrer o en un espai públic seran responsables 

de senyalitzar adequadament la zona on tendrà lloc l’acte públic i de prendre les 

mesures necessàries per tal d‘evitar l‘embrutiment de la via pública, gestionar els 

residus de forma correcta i instal·lar, si escau, banys públics per al públic assistent. 

 

3) En aquells supòsits en què els organitzadors d’un acte públic al carrer o en un espai 

públic no efectuïn posteriorment la neteja del carrer, aquesta serà efectuada 

subsidiàriament pels serveis municipals a càrrec de l’organitzador, amb independència 

de la sanció corresponent. 

 

4) L’Ajuntament assumeix la neteja i la recollida de brutor dels espais públics on es 

facin actes culturals, festius i cívics, organitzats per entitats sense ànim de lucre, prèvia 

petició de l’ús de l’espai. 

 

5) L’Ajuntament podrà exigir a les empreses, entitats o particulars que, amb ànim de 

lucre, duguin a terme activitats a la via pública, com, per exemple, circs ambulants, 

atraccions infantils, teatres ambulants, etc, la constitució i dipòsit d’una fiança o un altre 

tipus de garantia fixada per l‘Ajuntament, la qual es destinarà a reparar les 

responsabilitats en què puguin incórrer, derivades de l’embrutiment produït per la seva 

activitat. En cas que fos necessària la neteja per part dels serveis municipals, la fiança 

dipositada es destinarà al cost de la neteja, i si aquest és superior a l’import de la fiança 

exigida, el titular de l’activitat n’haurà d’assumir la diferència. Això sense perjudici de 

la sanció que, d’acord amb les disposicions de la present ordenança, pogués 

correspondre. 

 

6) Es prohibeix tota mena de pintades, grafits, així com d’escriptures, raspadures i 

gravats en la via pública, elements estructurals, voreres, tanques de solars, façanes, 

mobiliari urbà o qualsevol superfície que sigui visible des de la via pública. 

 

7) Seran excepcions en relació al que disposa el número anterior: 

 

a) Les pintures murals de caràcter artístic realitzades sobre les tanques dels 

solars, per a les quals serà necessària l’autorització prèvia del seu propietari i 

de l‘Ajuntament. 

 

b) Les situacions que, al seu respecte, es puguin autoritzar, per les autoritats 

municipals, en espais d’ús públic. 

 

c) Les situacions que sobre aquests fets estiguin autoritzades per disposicions 

municipals. 

 

Article 10. Empreses de lloguer de cotxes 

 

Les cases i empreses dedicades al lloguer de cotxes, tallers mecànics, establiments 

dedicats a la neteja de vehicles, l’activitat en general de les quals estigui, directament o 

indirecta, relacionada amb vehicles, no podran realitzar la neteja dels vehicles a la via 

pública, ni tampoc podran estacionar els seus vehicles a la via pública. Així, hauran de 
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comptar amb un espai que aculli tant la neteja com el dipòsit-estacionament. En els 

projectes d’activitat que es presentin davant l’Ajuntament haurà de constar la previsió i 

condicionament d’aquest espai per a neteja i dipòsit-estacionament. 

 

Article 11. Tinença d’animals a la via pública 

 

Els propietaris són directament responsables dels danys, defecacions i/o dejeccions, o de 

qualsevol fet que provoqui l’embrutiment de la via pública per part dels animals de la 

seva companyia. Amb absència del propietari, en serà responsable la persona que 

condueixi o porti l’animal el moment en què es produeixin els fets que s’han descrit. 

 

Els propietaris, tenidors o posseïdors d’animals hauran de retirar i recollir, de forma 

immediata, els excrements dipositats a la via pública (carrers, vies públiques 

municipals, incloses les voreres, vorals, calçades, jardins, parcs, zones verdes, zones 

d’esbarjo i altres espais públics municipals), introduint-los dins bosses adients, per al 

seu dipòsit a papereres o contenidors. 

 

Article 12. Neteja de platges 

 

1) L’Ajuntament prestarà, directament o indirecta, els serveis de neteja de les platges 

emmarcades en el terme municipal de ses Salines i la recollida de residus, sense perjudici de la 

seva qualificació jurídica com a béns de domini públic marítimo-terrestre, d‘acord amb els 

esquemes organitzatius i tècnics que es considerin oportuns en cada moment. 

 

2) En el supòsit que correspongués al titular administratiu d’una concessió o llicència d’activitat 

sobre platges o zones costaneres, la neteja de la superfície d’ocupació i/o l’àrea d’influència, els 

residus que en procedissin es dipositaran, exclusivament, dins bosses tancades als contenidors 

instal·lats amb aquest fi, i es tractaran com a residus urbans. 

 

3) Es prohibeix als usuaris de les platges i zones costaneres del municipi de ses Salines dipositar 

directament sobre l’arena papers, llaunes, envasos de vidre i qualsevol tipus de residus que 

produeixin, estant obligats a dipositar-los a les papereres o recipients habilitats a aquest efecte. 

En el supòsit que, per qualsevol motiu, no hi hagués papereres o recipients adients per al dipòsit 

dels elements citats, els usuaris estan obligats a la seva recollida i conservació per al tractament 

posterior com a residus domèstics. 

 

4) Els usuaris de les platges i zones costaneres estan obligats a complir les instruccions d’ús i 

protecció que figurin als indicadors, cartells, rètols o senyalitzacions en general, així com les que 

provinguin de l’autoritat municipal o els seus agents. 

 

5) Els titulars dels restaurants, quioscs o establiments oberts, habilitats per tenir atenció directa al 

públic a la zona de platja o costa, hauran de disposar de papereres i contenidors propis en nombre 

suficient a les seves necessitats, i estan obligats a la seva neteja diària. 

 

6) Es prohibeix el vessament o l’abandonament de residus o deixalles, sigui quina sigui la natura, 

proporció o quantitat, a les platges o zones costaneres o abocar-los a la mar. 

 

CAPÍTOL III 
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DE L’EMBRUTIMENT DE LA VIA PÚBLICA PRODUÏT COM A 

CONSEQÜÈNCIA D’OBRES I D’ACTIVITATS DIVERSES  

 

Article 13. Responsabilitat dels titulars d’obres i activitats diverses 

 

Els titulars de les obres i de les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la via 

pública, sigui quin sigui el lloc en què es realitzin i sense perjudici de les llicències o 

autoritzacions que en cada cas siguin procedents, estan obligats a adoptar les mesures 

adients per evitar-ho, així com a netejar la part de la via pública i els seus elements 

estructurals que s’hagin vist afectats i retirar els materials residuals. 

En tot cas, es prohibeix als titulars o responsables de les obres l’abandonament, dipòsit 

o vessament directe de materials de construcció, sacs, restes d’obra o enderrocs a la via 

pública, solars i descampats. Aquests materials hauran de ser retirats de les obres pels 

seus titulars o responsables i gestionats de manera adequada. 

 

Article 14. Mesures preventives per a la realització d’obres, instal·lacions o altres 

activitats 

Sense perjudici de les condicions determinades en la llicència d’autorització que empari 

l’execució d’obres, instal·lacions o altres activitats, d’acord amb la normativa 

urbanística i sobre l’ocupació i activitats en espais lliures públics o d’ús públic, s’han 

d’observar les següents mesures preventives: 

1) Els residus i els materials de subministrament que s’han d’utilitzar a les obres no 

ocuparan la via pública ni les voreres sense l’autorització municipal prèvia. En tot 

cas, es prohibeix l’ocupació de la via pública per àrids a granel. 

2) La utilització de contenidors per a residus de construcció i demolició en la 

realització d’obres serà sempre preceptiva quan els materials excedeixin del volum 

d’1 metre cúbic, excepció feta d’obres d’urbanització en la via pública, o de 

realització de cales i canalitzacions. Els contenidors han de disposar de tancament 

per evitar abocaments incontrolats i han d’estar degudament senyalitzats. 

3) Les superfícies immediates als treballs de prospeccions, canalitzacions i connexions 

realitzades en la via pública hauran de mantenir-se sempre netes i exemptes de 

materials residuals. En tot cas, les terres extretes hauran de protegir-se de tal forma 

que s’impedeixi l’escampament i vessament d’aquests materials fora de l’estricta 

zona afectada pels treballs. 

4) La càrrega i descàrrega de materials s’ha d’efectuar en el recinte o les zones 

prèviament tancades, instal·lant conductes per a la càrrega i descàrrega de materials 

de construcció i enderrocs, per tal d’impedir l’embrutiment de la via pública i el risc 

per a la seguretat de persones i béns. 

5) Les operacions complementàries d’obres i instal·lacions, com, per exemple, pastar, 

serrar, llimar, soldar i similars s’han d’efectuar, en tot cas, en l’interior de l’immoble, 

solar o zona acotada de les vies o espais lliures públics determinats en la 

corresponent autorització administrativa. 

6) El constructor o responsable de les obres, instal·lacions o altres activitats haurà de 
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dur a terme la neteja diària de la via pública que resulti afectada per l’execució 

d’obres de qualsevol tipus, inclòs l’embrutiment causat pel trànsit de maquinària 

pesada i vehicles de càrrega. 

Article 15. Transport de residus 

 

1) Els propietaris i conductors dels vehicles que transportin terres, runes, matèries 

polsoses, formigó o qualsevol altra matèria que quan s’escampi embruti la via pública i 

que, per tant, pugui ocasionar danys a terceres persones, hauran de prendre tota classe 

de mesures per evitar-ho, especialment tapant adequadament la càrrega amb lones, veles 

o elements similars. 

3) Acabada la càrrega o descàrrega de qualsevol vehicle, el seu personal netejarà les 

voravies i carrers que hagi embrutat durant l’operació, retirant de la via pública els 

residus escampats. Seran responsables de l’incompliment els propietaris dels vehicles i, 

en cas que aquests no siguin coneguts, ho seran els titulars dels establiments o finques 

on s’hagi efectuat la càrrega o descàrrega. 

CAPÍTOL IV 

DE LA NETEJA I EL MANTENIMENT DELS ELEMENTS I PARTS 

EXTERIORS DELS IMMOBLES 

Article 16. Neteja i manteniment dels elements i parts exteriors dels immobles 

 

 

1) Els propietaris dels immobles o, subsidiàriament, els titulars de l’ús dels immobles, 

estan obligats a mantenir-los en les condicions adients de seguretat, salubritat, neteja i 

ornament públic. 

 

2) Es prohibeix tenir a la vista del públic en les obertures de les cases i baranes exteriors 

de terrasses, roba estesa o qualsevol altre objecte que sigui contrari al decòrum de la via 

pública o al manteniment de l’estètica urbana. 

 

3) Els propietaris dels edificis, finques, habitatges i establiments, tenen l’obligació de 

mantenir netes les façanes, els rètols de numeració dels carrers, les parets mitgeres 

descobertes, les entrades, les escales d’accés i, en general, totes les parts dels immobles 

que siguin visibles des de la via pública. 

 

4) Per a tot el que fa referència al número 3 precedent, els propietaris han de procedir 

als treballs de manteniment, neteja, arrebossada i estucat, quan per motius d’ornament 

públic sigui necessari i així ho ordeni l’autoritat municipal, amb l’informe previ dels 

serveis municipals competents. 

 

5) L’Ajuntament, en els supòsits dels apartats 3 i 4 precedents, i després del tràmit 

d’audiència als interessats, els requerirà perquè en el termini que s’assenyali realitzin les 

obres o operacions necessàries. 

 

6) La neteja d’aparadors i elements exteriors d’establiments comercials i edificis 

efectuada per particulars s’ha de fer de manera que no embruti la via pública o els espais 
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públics. 

 

7) La col·locació de cartells, banderoles, o altres elements publicitaris a les façanes dels 

edificis o a les parets dels solars, que siguin visibles des de la via pública, està subjecta 

a autorització municipal prèvia. La corresponent llicència municipal per a l’ús 

d’elements publicitaris durà implícita l’obligació de netejar els espais de la via pública 

que s’hagin utilitzat i, en tot cas, la de retirar els elements o accessoris instal·lats amb 

aquesta finalitat. Estarà exempta de sol·licitar autorització municipal, mitjançant la 

llicència pertinent, la col·locació o adhesió d’elements publicitaris en els indrets 

habilitats per l’Ajuntament en el terme municipal. 

 

8) Es prohibeix instal·lar cartells o elements publicitaris en els edificis catalogats com a 

Béns d’Interès Cultural del municipi de ses Salines. 

 

CAPÍTOL IV 

DE LA NETEJA I EL MANTENIMENT DE SOLARS 

Article 17. La neteja i el manteniment dels solars 

 

Els propietaris de solars i terrenys els hauran de mantenir lliures de deixalles i residus i en els 

degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic i, en tot cas, complir l’establert 

a l’ordenança general núm. 3 reguladora de la limpidesa i tancaments de solars.  

 

Article 18. Subsidiarietat dels treballs de neteja i manteniment de solars 

 

Els propietaris de solars i terrenys els hauran de mantenir lliures de deixalles i residus i 

en les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic i, en tot cas, 

complir l’establert a l’ordenança general núm. 3, reguladora de la limpidesa i 

tancaments de solars. 

 

TÍTOL III 

 

DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS O MUNICIPALS 

 

CAPÍTOL I 

 

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 a la seva recollida i posterior tractament o la forma 

en què els han de portar a les àrees corresponents. 

 

Article 20. Consideracions generals per al lliurament de residus 

 

Tots els ciutadans definits a l’article segon estan obligats a: 
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1) Fer una separació domiciliària i als llocs de treball dels seus residus urbans de la 

següent manera: 

a) Fracció orgànica 

b) Paper i cartó 

c) Vidre 

d) Envasos lleugers 

e) Resta 

 

Els ciutadans podran presentar les fraccions a) i e) mesclades fins que l’Ajuntament 

estableixi un sistema de recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. 

 

2) Dipositar les diferents fraccions de residus en l’horari que, en cada cas, determini 

l’Ajuntament. 

 

3) Adreçar les seves reclamacions, denúncies i suggeriments directament a 

l’Ajuntament. 

 

4) 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 pertinents. 

 

5) Cap tipus de residus no podrà ser evacuat per la xarxa de clavegueram, fins i tot en 

el supòsit que s’hagi triturat prèviament i/o liquat. No és permesa la instal·lació de 

capoladors domèstics industrials que per les seves característiques evacuïn els 

productes capolats a la xarxa de clavegueram. 

 

Article 21. Generadors singulars 

 

1) En cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el municipi, 

tenen l’obligació de presentar una sol·licitud per tal d’ésser qualificats com a 

generador singular i ser inclosos en la Llista de generadors singulars qualificats, si 

l’Autoritat municipal ho considera. 

 

2) L’Ajuntament podrà dur a terme activitats de recollida selectiva diferenciada de 

generadors singulars quan ho estableixi el corresponent conveni amb el Consell de 

Mallorca, d’acord amb el punt segon del Conveni d’encomana de gestió entre 

l’Ajuntament de ses Salines i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida 

selectiva de les fraccions de paper - cartró, vidre i envasos lleugers. 

 

Article 22. Generadors singulars qualificats 

 

1) L’Ajuntament crearà una llista o relació de tots els generadors singulars qualificats 

del municipi, seleccionats en funció de les característiques, localització, quantitat, i 

qualitat dels seus residus. 

 

2) 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 
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tal que puguin incorporar-s’hi nous generadors singulars qualificats. 

 

L’Ajuntament confeccionarà la llista de generadors singulars qualificats a partir de 

les següents dades o informacions: 

a) Sol·licituds dels ciutadans per ésser considerats com a generadors singulars 

qualificats 

b) Relació d’Activitats Classificades dins el municipi 

c) Relació d’Activitats Econòmiques dins el municipi 

d) D’altres que siguin de consideració 

 

Article 23. Mesures i actuacions de conscienciació 

 

L’Ajuntament podrà dur a terme mesures encaminades a fomentar la reducció de 

residus mitjançant actuacions com: 

1) Foment de la utilització d’envasos retornables 

2) Foment del compostatge domèstic de la Fracció Orgànica dels residus municipals en 

els domicilis particulars 

3) Inclusió en la política de compres municipals de criteris d’adjudicació favorables a 

la reducció en origen i el foment de productes reciclats 

4) Posada en funcionament de mecanismes per incentivar mesures de reducció i de 

recollida selectiva dels residus 

 

Article 24. Propietat del material recollit 
 

1) D’acord amb l’article 20 de la Llei 10/1998 de residus, els posseïdors de residus 

urbans estaran obligats a lliurar-los a les entitats locals per al seu reciclatge, 

valorització o eliminació, en les condicions que determini l’ordenança. Les entitats 

locals adquiriran la propietat dels residus des del lliurament o aportació d’aquests per 

part del ciutadà (posseïdor) i, a partir d’aquest moment, aquest últim quedarà exempt 

de responsabilitat pels danys que puguin ocasionar aquests residus, sempre que en la 

seva aportació s’hagi observat el compliment d’aquesta ordenança i altres normes 

d’aplicació. 

 

2) Es prohibeix seleccionar, manipular i retirar per al seu aprofitament qualsevol classe 

de material residual dipositat en els contenidors de recollida de residus, així com el 

seu abandonament a la via pública. Únicament les empreses autoritzades pel Consell 

de Mallorca poden recollir els iglús blaus, verds i grocs utilitzats per a la recollida 

selectiva. 

 

CAPÍTOL II 

 

RESPONSABILITATS DELS PRODUCTORS I POSSEÏDORS 

 

Article 25. Responsabilitats 

 

Independentment de les consideracions del règim sancionador de la Llei 10/1998 de 

residus, els productors i posseïdors de residus tendran les següents responsabilitats: 

1) Qualsevol perjudici que es pogués derivar com a conseqüència del lliurament de 
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residus a un gestor no autoritzat per a la seva valorització o eliminació. Així mateix, 

respondran solidàriament de les sancions que procedeixi imposar. 

 

2) Seran responsables els ciutadans que produeixin danys en els processos 

d’eliminació, com a conseqüència de mala fe en el lliurament dels residus o per una 

manca d’informació sobre les característiques dels productes lliurats. 

 

3) Seran responsables els ciutadans que duguin a terme una aportació de residus no 

autoritzats, en especial de fraccions catalogades com a perilloses, en qualsevol dels 

contenidors dedicats a la recollida de les fraccions següents: fracció orgànica, paper-

cartó, vidre, envasos lleugers i fracció resta. 

 

4) Seran responsables de guardar o emmagatzemar i de mantenir en condicions 

adequades d’higiene i seguretat dins el seu domicili, establiment o dependència, les 

fraccions separades fins al moment de la seva aportació al sistema. Aquest moment 

serà definit pels horaris d’aportació que determini l’Ajuntament. 

 

5) Seran responsables d’una aportació d’impropis de la qual resultés contaminada la 

resta de la fracció del contenidor. El ciutadà causant serà responsable de les despeses 

ocasionades, sense perjudici de la sanció corresponent. Si a més, la contaminació és 

causada per un residu perillós, es procedirà a l’obertura d’un expedient sancionador 

per infracció molt greu, a instància del propi Ajuntament, del Consell de Mallorca o 

de qualsevol altre denunciant. 

 

CAPÍTOL III 

 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS URBANS 

 

Article 26. Fracció orgànica dels residus urbans i fracció resta 

 

1) La recollida de les fraccions de resta i orgànica en el terme municipal de ses Salines, 

la durà a terme l’empresa municipal i/o empresa adjudicatària del servei per part de 

l’Ajuntament, i es durà a terme segons estableixin els respectius Plecs de 

prescripcions tècniques del concurs d’adjudicació. 

 

2) El servei de recollida de les fraccions es farà càrrec de retirar els materials 

especificats i és de prestació obligatòria per part del municipi de ses Salines. 

 

Article 27. Fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers 

 

1) Les empreses adjudicatàries del servei de recollida selectiva del Consell de Mallorca 

duran a terme la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartó, vidre i envasos 

lleugers, i es durà a terme segons s’estableixi en els respectius Plecs de prescripcions 

tècniques (PPT) del concurs d’adjudicació del servei de recollida selectiva. 

 

2) El servei de recollida selectiva de fraccions es farà càrrec de retirar els materials 

especificats i és de prestació obligatòria per part del municipi de ses Salines. 

 

3) L’Ajuntament podrà establir, amb càrrec als pressuposts municipals, i previ conveni 
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amb el Consell de Mallorca, programes propis diferenciats de recollida selectiva, 

sempre i quan es garanteixi la segregació en les cinc fraccions descrites en l’article 

19 de la present ordenança. 

 

Article 28. Mètodes operatius 

 

Els mètodes operatius concrets per a la recollida dels residus urbans són: 

 

a. Mitjançant contenidors: 

1. En vorera: mitjançant contenidors específics per a la fracció orgànica i 

de la resta. Seran de propietat municipal i l’Ajuntament es reserva la 

possibilitat d’ampliar el nombre de contenidors en qualsevol moment. 

2. En àrees d’aportació: on es recullen el paper-cartó, el vidre i els envasos 

lleugers. 

 

b. Mitjançant bosses resistents i estanques per a la fracció-resta. Aquestes bosses es 

dipositaran en les façanes dels habitatges dels carrers de ses Salines. 

 

c. Mitjançant contenidors propietat dels generadors singulars qualificats, que seran 

homologats per l'Ajuntament. Fora de l’horari de la recollida hauran de situar-se 

dins els establiments o locals habilitats a l'efecte. 

 

d. Mitjançant qualsevol altre sistema que garanteixi la segregació de les cincs 

fraccions descrites en l’article 19 de la present ordenança, previ acord amb el 

Consell de Mallorca. 

 

CAPÍTOL IV 

 

APORTACIÓ DE RESIDUS 

 

Article 29. Condicions generals per a l’aportació de les fraccions procedents de la 

separació domiciliària 

 

1) Els residus seleccionats s’han de lliurar obligatòriament en el tipus de recipient 

normalitzat que en cada cas determinin l’Ajuntament i el Consell de Mallorca, 

d’acord amb el Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca. 

 

2) S’han de dipositar sempre els materials dins els contenidors específics per a cada 

fracció. En cas que estiguin plens, s’hauran de dipositar en els contenidors específics 

que siguin més propers. Queda prohibit i serà motiu de sanció deixar els materials a 

terra prop dels contenidors i també llançar o vessar els materials de residus 

domiciliaris dins les papereres o contenidors d‘obra. 

 

3) Ningú, ni ciutadans, ni empreses recollidores poden canviar la ubicació d’un 

contenidor de residus. En tots els casos, és necessària l’autorització municipal per ser 

traslladats. 

 

4) Si com a conseqüència d’una deficient presentació dels residus es produeixen 

abocaments, l’usuari causant serà responsable de la brutor ocasionada. 
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5) No es permet l’aportació de residus diferents de la fracció que és objecte de 

recollida selectiva específica, d’acord amb l’Annex I. Si com a conseqüència d’una 

aportació d’impropis resultàs contaminada la resta de fracció del contenidor, o la 

càrrega del camió en el cas de la recollida selectiva porta a porta, l’usuari causant 

serà responsable de les despeses ocasionades, sense perjudici de la sanció 

corresponent. 

 

6) Es prohibeix dipositar residus que contenguin líquids o que puguin liquar-se (olis, 

greixos solidificats per baixa temperatura), així com residus tòxics i perillosos, 

materials en combustió i objectes metàl·lics o voluminosos que puguin avariar els 

vehicles recol·lectors. 

 

7) L’Ajuntament podrà coordinar amb els productors de grans quantitats de residus 

l’operació d’instal·lacions fixes per a tractaments previs, especialment aquelles 

basades en la compactació. De comú acord amb les entitats implicades s’establiran 

els detalls tècnics, operatius i econòmics. 

 

Article 30. Volums extraordinaris 

 

Si una entitat, pública o privada s’hagués de desprendre de fraccions seleccionades de 

residus sòlids en quantitats majors a les que constitueixen la producció diària normal i 

no de forma freqüent, no podrà presentar-les conjuntament amb les remeses habituals. 

En aquests casos, l’entitat haurà de sol·licitar una autorització a l’empresa adjudicatària 

del Servei de Gestió dels residus urbans de Mallorca per transportar els esmentats 

residus, amb els seus propis mitjans, a les instal·lacions de tractament o d’eliminació. 

En cap cas podrà fer ús dels contenidors d’ús públic. 

 

Article 31. De la fracció resta 

 

1) La fracció resta (rebuig) serà objecte d’una recollida a través de sistemes 

diferenciats: 

 

-2- Els ciutadans de ses Salines podran dipositar mitjançant bosses resistents i 

estanques la fracció resta davant les façanes dels habitatges dels carrers de ses 

Salines. 

-3- La resta de ciutadans hauran d’utilitzar els contenidors en vorera. 

-4- Els generadors singulars estan obligats a dipositar els residus urbans considerats 

com a resta en l’interior dels contenidors específics de color verd i tancar la tapa 

una vegada realitzada l’operació. 

 

2) Els residus s’han de lliurar dins bosses ben tancades i de resistència suficient perquè 

no es rompin durant la seva manipulació. 

 

3) Els residus de la fracció resta han de ser lliurats des de les 19 fins a les 22’00 hores i 

en cap cas, ni sota cap concepte, abans ni després de l’esmentada franja horària. 

 

Article 32. De la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) 
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En el cas que l’Ajuntament implanti la recollida selectiva de la fracció orgànica, els 

ciutadans i generadors singulars estan obligats a: 

 

1) Dipositar els residus urbans considerats com a fracció orgànica en l’interior dels 

contenidors específics de color marró, i tancar la tapa una vegada realitzada 

l’operació. 

 

2) Dipositar la FORM dins bosses tancades totalment biodegradables i han de ser 

lliurats en l’horari que l’Ajuntament estableixi i, en cap cas, ni sota cap concepte, 

abans ni després de la franja horària establerta. 

 

En el cas dels generadors singulars qualificats, i en el cas que l’ajuntament implanti la 

recollida selectiva de fracció orgànica hauran de destinar, dins les seves instal·lacions, 

una zona específica per a la col·locació de contenidors de color marró de càrrega 

posterior i de 800/1.100 litres de capacitat, on dipositaran la FORM. Aquests 

contenidors han d’estar ubicats en un lloc de fàcil accés i mobilitat per al camió de 

recollida. En cas de no disposar d’espai suficient per posar contenidors d’aquesta 

capacitat, es podran posar contenidors d’inferior capacitat (120 litres, 240 litres,...), 

adaptats per a la recollida amb camió de càrrega posterior. 

 

Article 33. Criteris d’ubicació de contenidors a la via pública per a la fracció resta 

i fracció orgànica 

 

1) L’Ajuntament decidirà el nombre, volum i ubicació dels contenidors, seguint 

sempre les indicacions del Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de 

Mallorca. Així i tot, el lloc d’ubicació podrà ser canviat, per petició raonada, en base 

a circumstàncies específiques de la zona. 

 

2) La situació dels contenidors a la via pública no ha de suposar cap inconvenient per a 

la circulació dels vianants ni dels vehicles. No han d’impedir la visualització de la 

senyalització viària, ja sigui horitzontal o vertical (passos de vianants, aparcaments 

reservats, guals, etc.) en els encreuaments. 

 

3) Els contenidors s’han de situar prop de l’usuari, garantint almenys un contenidor per 

cada 100 habitants de població mitjana anual. 

 

4) S’ha d’establir la distància màxima possible entre els punts d’ubicació dels 

contenidors i els establiments de restauració i comerços (especialment 

d’alimentació), així com als llocs de pública concurrència. 

 

Article 34. De les fraccions de paper-cartó, envasos lleugers i vidre 

 

Les fraccions de paper-cartó, vidre i envasos en el terme municipal de ses Salines seran 

objecte d’una recollida selectiva a través de sistemes diferenciats: 

 

-3- Els ciutadans hauran d’utilitzar les àrees d’aportació i els contenidors ubicats en 

el parc verd. 

-4- Els generadors singulars qualificats firmaran un conveni amb l’Ajuntament per 

tal de disposar d’una recollida selectiva porta a porta de les fraccions de paper, 
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vidre i envasos lleugers. 

-5- Els generadors singulars no qualificats podran utilitzar les àrees d’aportació i els 

contenidors ubicats en el parc verd. En el cas que l’ajuntament estableixi un 

sistema específic de recollida selectiva per a aquest col·lectiu, aportaran els 

residus així com determini l’Ajuntament. 

 

Article 34.1. Aportació de les fraccions de paper-cartó, envasos lleugers i vidre dels 

ciutadans i generadors singulars no qualificats 

 

1) Els materials de paper-cartó, diaris i similars es dipositaran degudament plegats en 

l’interior dels contenidors establerts per a la recollida de paper-cartó, de manera que 

ocupin el menor volum possible. 

 

2) Les botelles i pots de vidre es dipositaran en els contenidors verds establerts per a la 

recollida de vidre. 

 

3) Els residus d’envasos lleugers es dipositaran en els contenidors grocs establerts per 

a la recollida d’envasos lleugers. 

 

Article 34.2. Aportació de les fraccions de paper-cartó, envasos lleugers i vidre dels 

generadors singulars qualificats 

 

Els generadors singulars qualificats, en el marc de la recollida selectiva, compliran les 

següents condicions: 

 

a) Paper-cartó, els generadors singulars qualificats han de destinar, dins les seves 

instal·lacions i en un lloc de fàcil accés i mobilitat per al camió de recollida, una 

zona específica per a la col·locació dels contenidors de color blau de càrrega 

posterior i de 800/1.100 litres de capacitat. 

 

En cas de no disposar d’espai suficient en l’interior de l’establiment per a 

col·locar els contenidors esmentats, han de lliurar el material plegat, compactat i 

fermat. Aquestes bales de paper-cartó s’han d’emmagatzemar dins les seves 

instal·lacions i treure-les el dia de recollida a un lloc de fàcil accés per al camió 

de recollida. 

b) Envasos lleugers, els generadors singulars qualificats han de destinar, dins les 

seves instal·lacions, una zona específica per a la col·locació de contenidors de 

color groc de càrrega posterior i de 800/1.100 litres de capacitat, on dipositaran 

el material, preferiblement esclafat. Aquests contenidors han d’estar ubicats en 

un lloc de fàcil accés i mobilitat per al camió de recollida. 

 

En cas de no disposar d’espai suficient en l’interior de l’establiment per 

col·locar els contenidors esmentats, es poden posar contenidors d’inferior 

capacitat (120 litres, 240 litres,...), adaptats per a la recollida amb camió de 

càrrega posterior o lliurar els envasos lleugers en bosses de color groc de 25 

litres de capacitat mínima. 

 

c) Envasos de vidre, els generadors singulars qualificats han de destinar, dins les 
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seves instal·lacions, una zona específica per a la col·locació de contenidors de 

color verd de càrrega posterior i de 800 litres de capacitat, on dipositaran els 

envasos de vidre. Aquests contenidors han d’estar ubicats en un lloc de fàcil 

accés i mobilitat per al camió de recollida. 

 

En cas de no disposar d’espai suficient per posar contenidors d’aquesta 

capacitat, es podran posar contenidors d’inferior capacitat (120 litres, 240 

litres,...), adaptats per a la recollida amb camió de càrrega posterior. 

 

El paper-cartó, els envasos lleugers i els envasos de vidre no poden tenir cap tipus 

d’impropis. Si les proporcions d’impropis són superiors al 5%, no es durà a terme la 

recollida selectiva, sense perjudici de la sanció corresponent. 

 

Els contenidors específics que utilitzin els generadors singulars qualificats per a cada 

una de les fraccions objecte de recollida selectiva han de ser propietat de l’establiment. 

 

Article 35. Criteris d’ubicació de les àrees d’aportació 

 

1) La situació dels contenidors a la via pública no ha de suposar cap inconvenient per a 

la circulació dels vianants ni dels vehicles. No han d’impedir la visualització de la 

senyalització viària, ja sigui horitzontal o vertical (passos de vianants, aparcaments 

reservats, guals, etc.) i tampoc en els encreuaments. 

 

2) Es garantirà almenys un contenidor per cada 300 habitants de població mitjana 

anual en la recollida del paper-cartó, vidre i envasos lleugers. 

 

Article 36. Residus voluminosos 

 

1) Els residus voluminosos no es poden dipositar en l’interior dels contenidors de 

residus urbans, sinó que han de ser objecte d’una recollida específica a la via pública 

per part de l’empresa concessionària en la prestació del servei de recollida d’aquest 

tipus de residus, o bé poden ser traslladats directament pels seus posseïdors al parc 

verd municipal. 

 

2) Els generadors singulars qualificats hauran de gestionar els residus voluminosos 

amb un gestor autoritzat. En cap cas podran utilitzar el Parc Verd.  

 

3) L’Ajuntament o l’empresa concessionària en la prestació del servei de recollida de 

residus voluminosos han de disposar d’un servei permanent d’atenció a la ciutadania 

per atendre les sol·licituds de recollida d’aquests residus. 

 

4) En cas d’abandonament o mal ús del servei de recollida específica, el responsable es 

farà càrrec del cost de la retirada dels voluminosos, mobles i estris abandonats, sense 

perjudici de les sancions administratives que corresponguin. 

 

Article 37. Vehicles a la fi de la seva vida útil 

 

1) El titular d’un vehicle al final de la seva vida útil està obligat a lliurar-lo a un centre 

autoritzat de tractament. Es prohibeix als titulars d’un vehicle abandonar-lo o deixar-



 

24 

 
 

 

lo estacionat a la via pública. 

 

2) El lliurament del vehicle es pot fer directament al centre a què es refereix l’apartat 

anterior o per mitjà d’una instal·lació de recepció. 

 

3) D’acord amb el 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 ses Salines. Això no obstant, 

l‘Ajuntament podrà exigir el pagament del cost derivat de la recollida i eliminació 

del vehicle al seu titular, que consti com a tal en qualsevol registre públic o així hagi 

resultat de les gestions realitzades per la Policia Local. 

 

4) L’assumpció del caràcter residual implica que l’Ajuntament pot adquirir la propietat 

sobre els vehicles objecte d’abandonament en els casos següents: 

a. Quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir que es troba en 

situació d’abandonament segons el parer dels serveis municipals 

competents i compleixin els terminis i les disposicions legals establertes. 

b. Quan el propietari del vehicle fora d’ús el declari residual, fet que 

implica la renúncia del propietari a favor de l’Ajuntament. 

 

5) L’Ajuntament lliurarà els vehicles abandonats a un centre de tractament per a la 

seva descontaminació, sense perjudici del compliment de la normativa sobre trànsit, 

circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 

 

Article 38. Residus especials d’origen domiciliari 

 

1) Els residus especials d’origen domiciliari, definits en l’article segon, no es poden 

mesclar amb la resta de fraccions. S’han de dur, de forma segregada, al parc verd 

municipal. 

 

2) Les piles poden dipositar-se en els contenidors específics situats en diferents 

establiments comercials, així com en edificis públics i botigues que venen piles. 

S’han de separar les piles tipus botó de la resta. 

 

3) Els medicaments poden dipositar-se als contenidors ubicats en les farmàcies o 

dispensaris municipals. 

 

TÍTOL IV 

 

RÈGIM SANCIONADOR I RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTOL I  

 

INFRACCIONS I SANCIONS 

 

Article 39. Mesures d’intervenció i control 

 

Correspon a l’Ajuntament exercir el control del compliment d’aquesta ordenança, exigir 

l’adopció de les mesures correctores que siguin necessàries, assenyalar limitacions, 
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realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions 

corresponents en cas d’incompliment de la present ordenança. 

Article 40. Denúncies 

 

1) Tot ciutadà o persona jurídica té el dret i el deure de denunciar qualsevol infracció 

d’aquesta ordenança. 

 

2) Els funcionaris del Consell de Mallorca han de tramitar davant l’autoritat municipal 

les queixes dels diferents serveis de recollida en el cas d’un mal ús dels contenidors o 

altres sistemes de recollida autoritzats per part de la ciutadania. 

 

3) Les denúncies, ja siguin de la Policia Local, d’un ciutadà o del Consell de Mallorca, 

originaran l’obertura del corresponent expedient sancionador per part de les 

autoritats municipals. Es faran les indagacions pertinents seguint els tràmits 

preceptius, amb l’adopció de les mesures cautelars necessàries, fins a la resolució 

final de l’expedient. 

 

Article 41. Persones responsables 

 

1) Són persones responsables de les sancions tipificades en aquesta ordenança tots 

aquells que hagin participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin 

persones físiques o jurídiques. 

 

2) La responsabilitat serà solidària en els següents casos: 

 

a) Quan el posseïdor o el gestor dels residus els lliuri a persona física o jurídica 

diferent de les assenyalades en les següents disposicions normatives: Llei 

10/1998, de 21 d’abril, de residus; Decret 21/2000, de 28 de febrer, d’aprovació 

del Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca; Pla 

director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, 

voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovat pel Ple del 

Consell de Mallorca i publicat íntegrament en el BOIB núm. 141 de 23 de 

novembre de 2002. 

 

b) Quan hi hagi diversos responsables i no sigui possible determinar el grau de 

participació de cada un d’ells en la realització de la infracció. 

 

3) Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions senyalades 

seran exigibles no sols pels actes propis, sinó també pels actes d’aquelles persones de 

les quals s’hagi de respondre d’acord amb les indicacions de la legislació vigent. 

 

4) En el cas que els danys causats al medi ambient es produeixin per acumulació 

d’activitats degudes a diferents persones, l’Ajuntament podrà imputar individualment 

aquesta responsabilitat i els seus efectes econòmics. 

 

5) En el cas d’obligacions col·lectives, la responsabilitat serà atribuïda a la respectiva 

comunitat o, en el seu cas, a la persona que ostenti la seva representació. 
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Article 42. Responsabilitat administrativa 

 

1) A efectes del que s’ha establert en aquest capítol, els residus tendran sempre un 

titular responsable, qualitat que correspondrà al seu productor, posseïdor o gestor. 

 

2) Només quedaran exempts de responsabilitat administrativa els qui cedeixin els 

residus a gestors autoritzats per realitzar les operacions que formen part de la gestió 

de residus, i sempre que el seu lliurament es realitzi complint els requisits establerts 

en la legislació vigent  

 

Article 43. Infraccions 

 

1) Les accions i/o omissions que infringeixen la present ordenança generen 

responsabilitat de naturalesa administrativa, sense perjudici de l’exigible en la via 

penal, civil o d’un altre ordre en què puguin incórrer. 

 

2) Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen en lleus, greus i molt 

greus. 

 

Article 44.  Infraccions lleus 

 

Són infraccions lleus: 

 

1) En general: 

 

a) Qualsevol incompliment d’aquesta ordenança i que no estigui tipificat com a 

falta greu o molt greu. 

 

b) La comissió d’alguna de les infraccions indicades en l’article 55 quan, per la 

seva escassa quantitat o entitat, no mereixin la qualificació de greus. 

 

2) En matèria de neteja de la via pública: 

 

a) La realització de qualsevol de les accions no permeses en els espais d’ús públic 

definides en l’article 7 d’aquesta ordenança. 

 

b) L’incompliment per part dels particulars de les obligacions de manteniment i 

neteja dels espais públics subjectes a un ús comú especial o a un ús privatiu. 

 

c) Les pintades, escriptures, raspadures i gravats damunt mobiliari urbà, murs, 

parets, façanes i altres superfícies visibles des de les vies o espais públics. 

S’exceptuen les establertes en l’article 9.5 d’aquesta ordenança. 

 

e) L’incompliment per part dels titulars d’obres i activitats a la via pública de les 

obligacions previstes en l’article 11 d’aquesta ordenança. Els contractistes, 

promotors i tècnics-directors són responsables solidaris d’aquestes infraccions. 

 

d) L’incompliment de qualsevol de les prescripcions relatives al manteniment en 

les condicions adients de seguretat, salubritat, neteja i ornament públic dels 
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elements exteriors dels immobles a què vénen obligats els seus titulars en la 

present ordenança. 

 

3) En matèria de recollida de residus urbans o municipals 

 

a) L’incompliment per part dels posseïdors de residus urbans de lliurar-los a 

l’Ajuntament o a un gestor autoritzat i registrat per al seu reciclatge, valorització 

o eliminació. 

 

b) No separar les diferents fraccions de residus urbans i no dipositar-les en els tipus 

de recipients normalitzats específics que en cada cas determinin l’Ajuntament i 

el Consell de Mallorca. 

 

c) L’incompliment de qualsevol de les condicions per a l’aportació de les diferents 

fraccions de residus que estableix aquesta ordenança. 

 

d) Dipositar residus en un element de contenció, contenidor, cubell o bossa diferent 

del que li correspon, o bé fer-ho fora dels horaris establerts. 

  

e) Lliurar a la recollida domiciliària residus exclosos del servei municipal de gestió 

de residus. 

 

f) El canvi d’ubicació d’un contenidor de residus sense l’autorització de 

l’administració competent. 

 

Article 45. Infraccions greus 

 

Són infraccions greus: 

 

1) En general: 

 

a) Realitzar alguna de les activitats que, en el marc d’aquesta ordenança sigui 

necessària la corresponent autorització administrativa, sense disposar d’ella, 

tenir-la caducada o suspesa, així com l’incompliment dels condicionants que en 

ella vénguin imposats. 

 

b) Falsejar o ocultar dades per a l’obtenció de les autoritzacions assenyalades en 

aquesta ordenança o als efectes de liquidació de les corresponents taxes o preus 

públics. 

 

c) L’obstrucció o la negativa de col·laboració amb l’exercici de l’activitat de 

control i inspectora de l’Ajuntament. La comissió d’aquesta infracció per part 

dels generadors singulars qualificats que siguin candidats a obtenir una 

bonificació fiscal de la taxa de residus urbans, serà causa automàtica de la seva 

denegació. 

 

d) La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l’Ajuntament per tal 

d’evitar danys o perjudicis per al medi ambient o perills per a la salut de les 

persones. 
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f) La comissió d’alguna de les infraccions tipificades en l’article 60 quan, per la 

seva escassa quantitat o entitat, no mereixin la qualificació de molt greus. 

 

2) En matèria de neteja de la via pública: 

 

a) L’omissió del deure d’informar sobre els actes públics a celebrar a la via pública 

que puguin incidir de manera greu en la seva neteja. 

 

3) En matèria de recollida de residus urbans o municipals: 

 

a) L’abandonament, abocament, vessament o eliminació incontrolats de qualsevol 

tipus de residus no perillosos sense que s’hagi produït un dany o deteriorament 

greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la salut de les persones. 

 

b) L’abocament de residus de construcció i demolició a la via pública, solars, 

parcel·les i pedreres, tant públics com privats. 

 

c) El dipòsit de residus voluminosos en els contenidors o a la via pública (sense 

concertar prèviament la seva recollida), en solars, parcel·les o pedreres. 

 

d) L’aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses en qualsevol 

dels contenidors dedicats a la recollida selectiva de la fracció orgànica, paper-

cartó, vidre, envasos lleugers i resta, sempre que com a conseqüència d’aquest 

fet no s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi 

posat en perill greu la salut de les persones. 

 

e) La manca de manteniment de solars, terrenys i immobles en les degudes 

condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic. 

 

Article 46. Infraccions molt greus 

 

Són infraccions molt greus: 

 

1) En general: 

 

a) La reincidència, per la comissió en el termini d’un any, de dues infraccions 

greus o de tres infraccions lleus de la mateixa naturalesa. 

 

b) La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l’Ajuntament per tal 

d’evitar danys o perjudicis greus per al medi ambient o perills greus per a la 

salut de les persones. 

 

2) En matèria de recollida de residus urbans o municipals i gestió parc verd: 

 

a) L’abandonament, abocament, vessament o eliminació incontrolats de residus 

urbans, sempre que s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi 

ambient o s’hagi posat en perill greu la salut de les persones. 

b) L’aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses en qualsevol 



 

29 

 
 

 

dels contenidors dedicats a la recollida selectiva de la fracció orgànica, paper-

cartó, vidre, envasos lleugers i resta, sempre que com a conseqüència d’aquest 

fet s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi 

posat en perill greu la salut de les persones. 

c) L’abandonament de vehicles d’acord amb l’article 37 de la present ordenança. 

 

Article 47. Sancions 

 

Quan la infracció comesa estigui prevista a alguna norma d’àmbit nacional o autonòmic, 

se l’imposarà la sanció que correspongui d’acord amb aquella norma legal.  

 

Les infraccions contemplades a la present ordenança seran objecte de les següents 

sancions: 

 

a) En el cas d’infraccions lleus: 

      a) Si es tracta de la primera denúncia per la infracció comesa, se li imposarà una 

multa de 80 euros. 

      b) Si es tracta d’una reincidència a la infracció, no havent transcorregut un 

termini de 12 mesos des de l’anterior, se li imposarà una sanció de 200 euros. 

 

b) En el cas d’infraccions greus: 

Multa des de 750 €  

c) En el cas d’infraccions molt greus: 

Multa des de 2.000 €  

 

El denunciat es beneficiarà d’una bonificació del 50 % si fa efectiu el pagament de la 

sanció: 

a.- En el moment de ser denunciat per l’agent de l’autoritat, O BÉ, 

b.- En el termini màxim de 24 hores posterior a la denúncia, mitjançant ingrés o 

transferència bancària a una compta municipal. En aquest supòsit (b), serà requisit 

indispensable la presentació a les oficines municipals de resguard acreditatiu del 

pagament dins el termini abans esmentat.  

 

El pagament de la sanció en els supòsits senyalats, suposa el reconeixement per part de 

l’infractor, dels fets denunciats, i la renúncia a presentar al·legacions, i per tant tindrà a 

tots els efectes el caràcter de finalitzador del procediment sancionador.  

 

Article 48. Graduació de les sancions (QUEDA DEROGAT) 

 

 

Article 49. Procediment sancionador 

 

Els expedients sancionadors se sotmetran als principis de la potestat sancionadora 

establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

El procediment sancionador es regirà pel que estableix el Decret 14/1994, de 10 de 

febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la potestat sancionadora i, 
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supletòriament, pel que preveu el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual 

s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora. 

 

Els òrgans competents, davant la incoació d’un expedient sancionador, podran donar 

compte al Ministeri Fiscal de la comissió dels fets, sempre que es presumeixi que 

puguin ser constitutius d’un il·lícit penal. En aquest cas, així com quan els òrgans 

municipals competents tenguin coneixement de la incoació d’un procediment penal 

sobre els mateixos fets, sol·licitaran del Jutjat o Tribunal la pertinent comunicació sobre 

les actuacions seguides. 

 

Article 50. De la prescripció de les infraccions i sancions 

 

El termini de prescripció de les infraccions serà: 

 

Les infraccions lleus prescriuran als 6 mesos comptadors des de la data de la comissió 

del fet o fets objecte de la infracció. 

Les infraccions greus prescriuran transcorreguts 2 anys des de la data de la comissió del 

fet objecte de la infracció. 

Les infraccions molt greus prescriuran una vegada transcorreguts 3 anys des de la data 

de la comissió del fet objecte de la infracció. 

 

El terminis de prescripció de les sancions seran els següents: 

Les sancions lleus prescriuran a l’any des del dia següent en què la resolució 

sancionadora sigui ferma. 

Les sancions greus prescriuran als 2 anys des del dia següent en què la resolució 

sancionadora sigui ferma. 

Les sancions molt greus prescriuran als tres anys des del dia següent en què la resolució 

sancionadora sigui ferma. 

 

Article 51. Obligació de reposar, multes coercitives i execució subsidiària 

 

1) Sense perjudici de la sanció penal o administrativa que s’imposi, els infractors 

estaran obligats a la reposició o restauració de les coses al ser i estat anteriors a la 

infracció comesa, en la forma i les condicions fixades per l’Ajuntament i a 

reemborsar el cost de les actuacions realitzades i a rescabalar els danys i perjudicis 

que s‘hagin pogut causar a l‘Administració i/o a tercers. 

 

2) Si els infractors no procedissin a la reposició o restauració, d’acord amb el que s’ha 

establert a l’apartat anterior i en els terminis fixats, l’Ajuntament podrà acordar la 

imposició de multes coercitives a l’empara de l’article 99 de la Llei 30/1992 de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, una vegada transcorreguts els terminis assenyalats en el 

requeriment corresponent. La quantia de cada una de les multes no superarà un terç 

de la multa fixada per infracció comesa. 

 

3) Transcorregut el termini concedit per executar les actuacions correctores sense que 

s’hagin realitzat degudament, l’Ajuntament pot executar-les subsidiàriament, a costa del 

responsable. 
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Article 52. Potestat sancionadora 

 

1) La Batllia serà competent per imposar les sancions per faltes lleus o greus. 

 

2) El Ple de l’Ajuntament serà competent per imposar les sancions per faltes molt 

greus. 

 

Article 53. Via de constrenyiment 

 

Per a l’exacció de les infraccions de la present ordenança, així com les despeses 

ocasionades per l’execució subsidiària de les activitats a què puguin donar lloc, en 

defecte de l’abonament voluntari, se seguirà el procediment administratiu de 

constrenyiment. 

CAPÍTOL II 

 

MESURES PROVISIONALS 

 

Article 54. Adopció de mesures provisionals 

 

Quan s’hagi iniciat un procediment sancionador, l’Ajuntament podrà adoptar i exigir 

alguna o algunes de les següents mesures provisionals: 

 

a) Mesures de correcció, seguretat o control que impedeixin la continuïtat en la 

producció del dany. 

 

b) Precintat d’aparells, equips o vehicles. 

 

c) Clausura temporal, parcial o total de l’establiment. 

 

d) Suspensió temporal de l’autorització per a l’exercici de l’activitat per part de 

l’empresa. 

 

e) La neteja de la propietat privada, especialment en cas de solars sense edificar, 

immobles deshabitats i façanes d’edificis. 

 

Article 55. Procediment 

 

1) No es podrà adoptar cap mesura provisional sense el tràmit d’audiència prèvia 

als interessats, llevat que concorrin raons d’urgència que aconsellin la seva 

adopció immediata, basades en la producció d’un dany greu per a la salut de les 

persones o el medi ambient, o que es tracti d’una activitat que estigui regulada 

en la Llei 10/ 1998, de 21 d’abril, de residus, sense la preceptiva autorització o 

amb ella caducada o suspesa, amb la qual cosa la mesura provisional imposada 

haurà de ser revisada o ratificada després de l’audiència als interessats. 

 

2) Les mesures provisionals descrites en el present capítol seran independents de 

les resolucions que sobre la sol·licitud d’adopció de mesures provisionals 

puguin adoptar els Jutges dels ordres civils o penal, degudes a l’exercici 
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d’accions de responsabilitat per persones legitimades. 

 

3) Les mesures previstes en l’article anterior es podran adoptar amb caràcter 

definitiu, si la seva naturalesa ho permet, després d’expedient instruït i resolt 

conformement a les normes de procediment administratiu procedents. 

 

Disposició addicional única 

 

Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta ordenança es regirà per allò previst en 

les següents disposicions legals: 

 

a) Llei 10/1998, de 21 d’abril de residus. 

 

b) Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i el Decret 782/1998, 

de 30 d’abril de desenvolupament i execució de la Llei 11/1997. 

 

c)  Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca (Decret 

21/2000, de 18 de febrer, d’aprovació definitiva). 

 

d)  Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, 

voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovat pel Ple del 

Consell de Mallorca i publicat íntegrament en el BOIB núm. 141 de 23 de 

novembre de 2002. 

 

f) Plec de prescripcions tècniques del concurs d’adjudicació del servei de recollida 

selectiva i/o del Reglament del servei de recollida selectiva de l’illa de Mallorca quan 

estigui en vigor. 

 

g) Altres normes de rang superior i que per la seva naturalesa entrin dins l’àmbit 

d’aplicació. 

 

Disposició derogatòria 

 

Queden expressament derogades totes aquelles disposicions i ordenances, de rang igual 

o inferior, que siguin contràries a les normes contemplades en aquesta ordenança i, en 

particular, les normes de convivència ciutadana, policia ciutadana, que afectin les 

matèries regulades en aquesta ordenança, aprovada en la sessió plenària de 20 d’octubre 

de 2003. 

 

Disposició final única 

 

La present ordenança entrarà en vigor, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, un cop hagi 

transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de l’esmentada Llei des de la data de 

publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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ANNEX I 

 

RESIDUS OBJECTE DE RECOLLIDA SELECTIVA DEL SERVEI 

MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS 

 

 

 

RESIDUS QUE S’HAN DE SEPARAR PER DIPOSITAR ALS CONTENIDORS 

 

 

MATÈRIA ORGÀNICA 

(CONTENIDORS AMB TAPA 

MARRÓ) 

 

SI NO 

Restes de fruita i verdura 

Restes de menjar cru o cuinat 

Pastisseria i dolços 

Embotits 

Espines i ossos 

Closques de fruits secs, ous i marisc 

Marró de cafè i bosses d’infusions 

Restes de jardineria de mida petita 

(fulles, herbes...) 

Restes de cabells 

Cotó 

Tovalloles de paper i paper de cuina 

Materials líquids (brous, llet, oli) 

Embolics, envasos, paper d’alumini 

Restes vegetals de mida gran o tractades 

amb pesticides 

Excrements d’animals domèstics 

Serradís de fusta tractada 

Brics, vidre, plàstics, llaunes 

Medicaments 

Lleixiu, detergents, dissolvents 

Xapes i metalls 

Diaris, revistes, cartó, fulls 

Piles i bateries 

Bolquers i compreses 

Cendra i llosques de cigarrets 

Articles de pell, teixits 

Pols d’agranar, bosses d’aspirador 

Restes de ceràmica, pedres 

 

 

 

 

ENVASOS DE VIDRE (IGLÚ VERD)  

SI NO 

Botelles de vidre 

Pots de vidre 

Taps de botelles 

Restes de ceràmica 

Bombetes 

Fluorescents 

Miralls 

Plats i tassons 

Vidre pla 

Terres i pedres 
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ENVASOS LLEUGERS (IGLÚ 

GROC) 

 

SI NO 

Brics 

Envasos de plàstic 

Bosses de plàstic 

Taps metàl·lics 

Palanganes de suro blanc 

Llaunes 

Paper d’alumini 

Tubs de pasta de dents 

Tubs i pots de cremes 

Paper plastificat 

Diaris, revistes, cartó 

Vidre, taps de suro 

Restes de menjar 

Envasos plens o bruts 

Envasos de productes tòxics 

Aerosols 

 

 

 

 

 

PAPER I CARTÓ (CONTENIDOR 

PARALEPIPÈDIC O CÚBIC DE 

COLOR BLAU) 

 

SI NO 

Diaris i revistes 

Llibres i llibretes 

Cartons nets plegats 

Fulls 

Paper d’embalar 

Paper plastificat (de carnisseria p. e.) 

Paper brut d’oli, pintura o restes de 

menjar 

Paper d’alumini 

Paper carbó 

Clips, grapes 

Piles, bateries 

 

 

 

RESTA (CONTENIDOR 

PARALEPIPÈDIC O CÚBIC DE 

COLOR VERD) 

 

SI NO 

Pols d’agranar 

Paper brut o banyat 

Tassons, plats, vidres plans 

Llosques de cigarret, cendres 

Compreses i bolquers 

Restes de menjar 

Vidre 

Plàstics 

Brics 

Paper, cartó 

Xapes, metalls 

Restes de plantes 



 

35 

 
 

 

 

 

MODIFICACIONS 

 

 Sessió plenària 9 maig 2012.......... modificació arts. 45, 46, 47 i 48 (BOIB núm. 

100 de 12 de juliol de 2012) 

 

 


