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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE BINISSALEM

21575 Modificació de l'"Ordenança reguladora de la neteja de les vies públiques, instal.lacions públiques i
de la recollida de residus urbans o municipals"

Transcorregut el termini d’exposició pública de la modificació de l’ “ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA DE LES VIES
, sense quePÚBLIQUES, INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES I DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS O MUNICIPALS”

s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’ha transformat en definitiu i es transcriu a continuació el text íntegre de
l’esmentada modificació, tot això en compliment de l’establert a l’article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de règim
local de les Illes Balears, entrant en vigor una vegada transcorregut el termini previst a l’article 113 de l’esmentada Llei.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES, INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES I DE LA
RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS O MUNICIPALS

“...”.

Art. 8

Allà on diu:

Art. 8.- No es pot dur a terme cap activitat que pugui embrutar les vies públiques, i de forma especial, l’elaboració de formigó o similars,
rentar i nete-jar els vehicles o arreglar-los, ni pel personal dels tallers o de les obres, ni pels particulars, ni tampoc manipular o seleccionar els
residus sòlids urbans.

Especialment es prohibeix orinar a la via pública, així com vessar aigües brutes o netes, i/o aigües procedents d’aparells de refrigeració o
anàlegs. Tampoc es poden vessar alcohols, pintures, líquids infla-mables, grasses procedents de carnisseries, olis vegetals ni industrials, ni
cap de les substàncies, materials o productes inclosos dins l’Annex únic del Reglament municipal sobre l’ús de la xarxa de clavegueram
sanitari, o assimilable als esmentats. No és permès tirar o dipositar a la via pública els resi-dus resultants de podar o netejar jardins, patis o
terrasses; aquestes no es podran dipositar als contenidors o a la via pública sinó que s’hauran de portar al Punt Verd, excepte per a poques
quantitats de restes de jardineria i vegetals que es regularà segons l’art. 22 d’aquesta ordenança.

Ha de dir:

Art. 8.-

a). No es pot dur a terme cap activitat que pugui embrutar les vies públiques, com rentar i netejar els vehicles o arreglar-los, ni pel personal
dels tallers, ni pels particulars. Especialment es prohibeix orinar a la via pública o a espais privats d’accés públic, així com vessar aigües
brutes o netes, i/o aigües procedents d’aparells de refrigeració o anàlegs. No és permès tirar o dipositar a la via pública els resi-dus resultants
de podar o netejar jardins, patis o terrasses; aquestes no es podran dipositar als contenidors o a la via pública sinó que s’hauran de portar al
Punt Verd, excepte per a poques quantitats de restes de jardineria i vegetals que es regularà segons l’art. 22 d’aquesta ordenança. (Serà
considerat com a “poques quantitats” un feix que sigui manipulable per una sola persona, sense que suposi cap tipus d’esforç)

b). Es prohibeix causar olors desagradables i/o molèsties a l’exterior.

c). Es prohibeix l’elaboració de formigó o similars, ni pel personal de les obres, ni pels particulars. Tampoc es poden vessar alcohols,
pintures, líquids inflamables, grasses procedents de carnisseries, olis vegetals ni industrials, ni cap de les substàncies, materials o productes
inclosos dins l’Annex únic del Reglament municipal sobre l’ús de la xarxa de clavegueram sanitari, o assimilable als esmentats. 

Art. 14

Allà on diu:

Art. 14.- El personal d’establiments o llocs industrials que utilitzin per al seu servei vehicles de tracció mecànica, o els estacionin
temporalment a la via pública, hauran de netejar degudament l’espai ocupat per aquests.
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Aquest precepte és també aplicable als espais reservats per a l’estaciona-ment de camions i autocars de lloguer; els seus propietaris seran
responsables de la infracció.

Els vehicles que es considerin abandonats tant a zones urbanes com rústi-ques, tindran la consideració de residus i hauran de ser eliminats
conforme indi-ca la normativa vigent. En cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures adients sense perjudici de carregar les
despeses als particulars respon-sables.

Ha de dir:

Art. 14.-

a). El personal d’establiments o llocs industrials que utilitzin per al seu servei vehicles de tracció mecànica, o els estacionin temporalment a la
via pública, hauran de netejar degudament l’espai ocupat per aquests.

Aquest precepte és també aplicable als espais reservats per a l’estaciona-ment de camions i autocars de lloguer; els seus/les seves
propietaris/es seran responsables de la infracció.

b). Els vehicles que es considerin abandonats tant a zones urbanes com rústi-ques, tindran la consideració de residus i hauran de ser eliminats
conforme indi-ca la normativa vigent. En cas d’incompliment, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures adients sense perjudici de carregar les
despeses als/les particulars respon-sables.

Art. 16

Allà on diu:

Aquesta obligació afecta també els solars no edificats, que s’han de tancar i conservar nets d’herbes, deixalles i resi-dus en general

Ha de dir:

Aquesta obligació afecta també els solars no edificats, que s’han de tancar segons disposen les NNSS en vigor i conservar nets d’herbes,
deixalles i residus en general.

Secció 2ª.- Recollida de residus sòlids urbans. (Abans recollia els articles del 17 al 24; i ara recull els articles 17 i 18).

Secció 3ª.- Forma de recollida dels residus sòlids urbans. ( Abans recollia els articles del 25 al 30; i ara recull els articles del 19 al 30)

Art. 19

Allà on diu:

Art. 19.- Els residus urbans o municipals seran recollits porta a porta dins el nucli urbà i els de fora vila hauran de dur els residus al Punt
Verd; qui els dipositi haurà de respondre de qualsevol perjudici que es produeixi per causa d’aquells, independentment de les accions a les
quals pugui donar lloc. Queda completament prohibit el lliurament de tot residu fora d’aquest sistema de recollida (porta a porta o el punt
verd segon normativa de funcionament), tant en sòl urbà com en sòl rústic.

El rebuig es dipositarà a la bossa vermella municipal, a escollir entre bossa de 10 o 25 litres, destinada per aquest ús, d’acord amb les
especificacions establertes a la corresponent ordenança fiscal.

Ha de dir:

Art. 19.- Els residus urbans o municipals seran recollits porta a porta dins el nucli urbà i els de fora vila hauran de dur els residus al Punt
Verd; qui els dipositi haurà de respondre de qualsevol perjudici que es produeixi per causa d’aquells, independentment de les accions a les
quals pugui donar lloc.

a). Queda completament prohibit el lliurament de tot residu fora del sistema de recollida (porta a porta o al punt verd segon normativa de
funcionament), tant en sòl urbà com en sòl rústic.

b). El rebuig es dipositarà a la bossa vermella municipal, a escollir entre bossa de 10 o 25 litres, destinada per aquest ús, d’acord amb les
especificacions establertes a la corresponent ordenança fiscal.

c). Queda totalment prohibit dipositar residus de forma incontrolada, tant en zona rústica com a zona urbana, sigui de titularitat pública o
privada.
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Art. 20 (Abans art. 22)

Allà on diu:

Art. 22.- L’Ajuntament podrà exigir que els fems es dipositin dins els recipients que s’estableixin per a cada tipus de residu. Per a la fracció
orgànica s’utilitzaran bosses compostables i el poal del compost (mai bosses de plàstic comercials); per a poques quantitats de restes de
jardineria i vegetals s’utilitzaran bosses compostables o es fermaran amb un cordell.

Per als envasos es farà servir la bossa groga reutilitzable o bosses de plàstic.

Per al paper-cartró s’utilitzaran bosses de paper, capses de cartró o es fer-marà amb un cordell (mai bosses de plàstic comercials).

Per al vidre s’utilitzarà el poal o bosses sense fermar.

Tots els usuaris del servei que generin un volum alt de residus sòlids urbans podran utilitzar contenidors de més cabuda sempre que comptin
amb el vist-i-plau municipal.

Ha de dir:

Art. 20.- L’Ajuntament podrà exigir que els fems es dipositin dins els reci-pients que s’estableixin per a cada tipus de residu. Per a la fracció
orgànica s’u-tilitzaran bosses preferiblement transparents i el poal del compost; per a poques quantitats de restes de jardineria (poques
quantitats segons estableix l’art. 8 d’aquesta Ordenança) i vegetals s’utilitza-ran bosses de plàstic comercials o es fermaran amb un cordell.

Per als envasos es farà servir la bossa groga reutilitzable o bosses de plàs-tic.

Per al paper-cartró s’utilitzaran bosses de paper, capses de cartró o es fer-marà amb un cordell (mai bosses de plàstic comercials).

Per al vidre s’utilitzarà el poal o bosses sense fermar.

Tots/es els/les usuaris/es del servei que generin un volum alt de residus sòlids urbans podran utilitzar contenidors de més cabuda sempre que
comptin amb el vist-i-plau municipal.

Art. 21 (Abans art. 26)

No es modifica.

Art. 22 (Abans art. 23)

Allà on diu:

Art. 23.- Els propietaris o persones que aquests designin s’ocuparan de dur a terme les operacions de neteja que exigeixin els recipients i
contenidors particulars; l’incompliment d’aquesta obligació serà sancionat.

Ha de dir:

Art. 22.- Els/Les propietaris/es o persones que aquests designin s’ocuparan de dur a terme les operacions de neteja que exigeixin els
recipients i contenidors particulars, així com, no es permet deixar contenidors, poals, envasos de forma incontrolada a la via pública o espai
privat d’accés públic; l’incompliment d’aquesta obligació serà sancionat.

Art. 23 (Abans art. 20)

Allà on diu:

El propietari dels residus està obligat a complir les obligacions que esta-bleix la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus,

Ha de dir:

El/la propietari/a dels residus està obligat a complir les obligacions que esta-bleix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus,

S’afegeix un paràgraf:

Queda totalment prohibit dipositar residus perillosos d’escasa quantia, de forma incontrolada, tant en zona rústica com a zona urbana, sigui
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de titularitat pública o privada.

Art. 24 (Abans art. 21)

No es modifica

Art. 25 (Abans art. 24)

No es modifica

Art. 26 (Abans art. 25)

No es modifica

Art. 27

Allà on diu:

b) El Punt Verd és un lloc de dipòsit de residus per a particulars; els qui exerceixen activitat empresarial, industrial, comercial o econòmica
en general han d’entregar els residus d’a-questa activitat als gestors de residus que contractin personalment.

La recollida de fems als contenidors de fora vila (situats al Foro de Mallorca, Can Arabí, Biniagual i el Vivero) es limitarà a la recollida
d’orgànica en els horaris i dies que es comunicaran en temps. Quedarà terminalment prohibit el lliurament de fems en aquests contenidors per
part de la resta de població no autoritzada.

Ha de dir:

b) El Punt Verd és un lloc de dipòsit de residus per a particulars; els qui exerceixen activitat empresarial, industrial, comercial o econòmica
en general han d’entregar els residus d’a-questa activitat als gestors/es de residus que contractin personalment.

Art. 33

Allà on diu:

d) Pel que fa als vehicles abandonats, serà considerat el seu abandonament en els següents casos:

1) Quan hagin passat més de dos mesos des de que el vehicle s’hagi duit al dipòsit després de la seva retirada de la via pública per l’autoritat
competent.

2) Quan estigui estacionat durant un període superior a un mes en un mateix lloc i presenti desperfectes que no facin possible el seu
desplaçament per mitjans propis o li faltin les plaques de matriculació. En aquest cas serà tractat com a residu urbà d’acord amb la normativa
ambiental corresponent.

En el cas vist a l’apartat 1) i els vehicles que, tot i tenir indicacions d’a-bandonament, mantinguin la placa de matriculació o disposin de
qualsevol indi-cació o marca visible que permeti la identificació del seu titular, aquest serà reclamat passats els corresponents terminis, per tal
que en el termini de 15 dies retiri el vehicle del dipòsit, tenint sempre en compte que -en cas contrari- serà considerat com a residu urbà.

Igual consideració tindran els vehicles abandonats a zona rústica. En cap cas es permet l’emmagatzematge de vehicles a zona urbana o rústica
que no compti amb la llicència d’activitat corresponent.

Els particulars responsables que incompleixin aquesta norma hauran de fer-se càrrec de les despeses de transport i eliminació en el cas de que
les supor-ti l’Ajuntament en primera instància.

Ha de dir:

d) Pel que fa als vehicles abandonats, serà considerat el seu abandonament segons estableixi la Llei de Seguretat Vial en vigor, establint
sancions per als diferents tipus de vehicles:

d.1) Motocicletes, ciclomotors de dues rodes

d.2) Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de més de dues rodes

d.3) Camions, autocars i altres vehicles pesants
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Igual consideració tindran els vehicles abandonats a zona rústica. En cap cas es permet l’emmagatzematge de vehicles a zona urbana o rústica
que no compti amb la llicència d’activitat corresponent.

Els/les particulars responsables que incompleixin aquesta norma hauran de fer-se càrrec de les despeses de transport i eliminació en el cas de
que les supor-ti l’Ajuntament en primera instància.

S’afegeix secció 6ª.- Cremes de restes de jardineria.

Art. 34.-

a) Dins cas urbà, es podran realitzar cremes controlades de restes de jardineria, prèvia comunicació a la Policia Local, amb el compliment de
les següents normes:

a.1) La quantitat de restes a cremar no pot suposar un perill.
a.2) L’horari de les cremes serà de les 00:00 h. a les 06:00 h., per tal d’evitar al màxim les molèsties.
a.3) Durant tot el temps de la crema, hi haurà d’haver una persona responsable, amb els mitjans necessaris, per evitar la seva possible
propagació.

b) Les cremes a zona rústica es regiran per la normativa autonòmica en vigor.

Art. 35 (Abans art. 34)

No es modifica

Art. 36 (Abans art. 35)

No es modifica

Art. 37 (Abans art. 36)

No es modifica

Art. 38 (Abans art. 37)

Allà on diu:

Art. 37.- Aplicació de les sancions als preceptes vulnerats.

Per vulnerar l’article 4 multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 7 apartat a) multa de 50 a 100 €
Per vulnerar l’article 7 apartat b) multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 8 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 9 multa de 50 a 100 €
Per vulnerar l’article 10 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 11 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 12 multa de 50 a 1000 €
Per vulnerar l’article 13 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 14 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 15 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 16 multa de 50 a 600 €
Per vulnerar l’article 18 multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 19 multa de 100 a 900 €
Per vulnerar l’article 20 multa de 200 a 900 €
Per vulnerar l’article 21 multa de 50 a 900 €
Per vulnerar l’article 22 multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 23 multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 24 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 25 multa de 50 a 600 €
Per vulnerar l’article 26 multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 27 apartat a) multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 27 apartat b) multa de 50 a 400 €
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Per vulnerar l’article 28 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 29 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 30 multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 31 multa de 50 a 900 €
Per vulnerar l’article 32 multa de 50 a 900 €
Per vulnerar l’article 33 apartat a) i b) multa de 50 a 200 €
Per vulnerar l’article 33 apartat c) multa de 50 a 400 €
Per vulnerar l’article 33 apartat d) multa de 50 a 600 €

Al marge de les sancions de multa, l’Ajuntament podrà imposar de forma accessòria les sancions de suspensió i/o tancament d’activitat,
rehabilitació de la situació anterior o decomís.

Ha de dir:

Art. 38.- Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus i s’estableix una graduació de grau inferior, grau mitjà o grau superior
segons la seva entitat.

S’afegeix art. 39

Art. 39.-

a) Constitueixen infraccions lleus:

L’incompliment dels articles 4, art. 7, art. 8.a) i b), art. 9, art. 11, art. 14.a), art. 19.a) i b), art. 20, art. 21, art. 22, l’art. 27.a) i 34.a).

b) Constitueixen infraccions greus:

Les infraccions dels articles 8.c), art. 10, art. 12 per a quantitats fins a 1 m  , art. 13, art. 15, art. 16 graduant segons estiguin els solars oberts3

o tancats, art. 19.c), art. 25, art. 26, art. 27.b), art. 28, art. 29, art. 30, art. 33.a), b), c) i d.1)

c) Constitueixen infraccions molt greus:

La vulneració dels articles 12 per a quantitats desde 1 m  , art. 23, art. 24, art. 31, art. 32, art. 33.d.2) i art. 33.d.3).3

S’afegeix art. 40

Art. 40.- Les infraccions a que es refereixen els articles anteriors seran corregides mitjançant les següents sancions:

a) Les infraccions lleus amb multa de 50 a 150 €
b) Les infraccions greus amb multa de 151 a 300 €
c) Les infraccions molt greus amb multa de 301 a 900 €

Al marge de les sancions de multa, l’Ajuntament podrà imposar de forma accessòria les sancions de suspensió i/o tancament d’activitat,
rehabilitació de la situació anterior o decomís.

Art. 41 (Abans art. 38)

No es modifica

Art. 42 (Abans art. 39)

No es modifica

“...”.

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 1 de desembre de 2014.

El Batle,
Jeroni Salom Munar.
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