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ANUNCI

El Ple de la corporació, en la sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2005, va
aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la neteja pública de Girona. Sotmès
l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies (art. 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de l’article 178.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local a Catalunya), i no havent-se presentat cap al·legació durant aquest termini
d’exposició, es considera aprovada definitivament la referida ordenança, que entrarà
en vigor després d’haver transcorregut els termini de quinze dies hàbils següents a la
seva inserció en el Butlletí Oficial de la Província.
El text íntegre de l’ordenança és el següent:
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TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte de l'ordenança
L'objecte d'aquesta ordenança és establir el règim jurídic en relació amb els següents
serveis públics sobre neteja pública, al terme municipal de Girona:
La neteja viària i dels espais d'ús públic, en relació amb l'ús general dels ciutadans i
amb la utilització amb motiu d’actes públics i com a conseqüència de les obres i
activitats que es realitzin i puguin tenir incidència en aquests espais.

Article 2. Foment de les conductes cíviques en matèria de neteja
1. Tots els habitants de Girona han d’observar una conducta encaminada a evitar i
prevenir el deteriorament de la ciutat, a fomentar la salubritat i a preservar el medi
ambient en general.
2. Així mateix, tenen el dret de denunciar les infraccions de què tinguin coneixement
en matèria de neteja pública i de gestió dels residus. L'Ajuntament està obligat a
atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans, i a exercir les
accions que correspongui en cada cas.
3. L'Ajuntament afavorirà les actuacions que en matèria de neteja pública
desenvolupin els particulars per iniciativa pròpia i que s'orientin a millorar la qualitat de
vida a Girona i del medi ambient en general.

Article 3. Compliment de l'ordenança per part dels ciutadans
1. Tots els ciutadans i ciutadanes estan obligats al compliment d'aquesta ordenança i
de les disposicions complementàries que, en matèria de neteja pública i de gestió dels
residus, pugui dictar en qualsevol moment l'Ajuntament, en l'exercici de les seves
facultats.
2. L'Ajuntament exigirà el compliment d'aquesta ordenança i obligarà els infractors o
infractores a la restauració dels béns danyats, sens perjudici de les sancions que
corresponguin.
3. Les normes d’aquesta ordenança s’apliquen per analogia en els supòsits que tot i no
estar expressament recollits, per la seva naturalesa estiguin en el seu àmbit
d’aplicació.

Article 4. Subsidiarietat dels treballs de neteja
L'Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i de gestió dels
residus resultants que segons l'ordenança han d'efectuar els ciutadans, després del
requeriment previ als propietaris o usuaris, i imputar-los el cost dels serveis prestats
sens perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas. En
casos de justificada urgència l’actuació municipal pot ser immediata, sense que aquest
fet exoneri del pagament del servei a qui correspongui.

TÍTOL II
Neteja de la via pública

Article 5. Neteja viària
La neteja viària comprèn la neteja i l'escombrada dels espais assenyalats en l'article
següent, el buidatge de les papereres i la recollida i transport dels residus procedents
d'aquesta neteja.

Article 6. Àmbit material de la neteja viària i responsabilitat de l’Ajuntament
1. Correspon a l'Ajuntament la neteja de la via pública en general.
A l’efecte d'aquesta ordenança es consideren via pública les avingudes, els passeigs,
els carrers, les voreres, els embornals, els jardins i les zones verdes, els escocells, les
zones de terra susceptibles d'utilització com a zones d'esbarjo, els ponts, els túnels per
als vianants, els boscos públics, els rius, les rieres, les sèquies i altres béns d'ús públic
municipal destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans. L’Ajuntament ha
de garantir la freqüència convenient per a l’adequada prestació del servei.
2. Els serveis tècnics municipals estableixen la forma de treball a l’hora de realitzar la
neteja viària, escombrada manual, escombrada mecànica, neteja mixta, neteja
mitjançant mànega d’aigua a pressió, amb autobombes o amb els sistemes i mitjans
que en cada moment considerin més idonis.
3. La neteja dels béns, elements estructurals i espais situats a la via pública, adscrits a
un servei públic, l’ha d’efectuar l'empresa o l'organisme que el gestioni.
4. L’Ajuntament assumeix la neteja i la recollida d’escombraries dels espais públics on
es facin actes culturals, festius i cívics, organitzats per entitats ciutadanes, prèvia
petició de l’ús de l’espai. Això sens perjudici que es pugui condicionar l’autorització a
l’obligació de fer-se càrrec de la neteja o assumir la taxa establerta en autoritzar l’acte.

Article 7. Obligacions dels particulars
1. Són de caràcter privat, i per tant de responsabilitat particular la seva neteja i
conservació, els passatges, patis interiors, solars i terrenys de titularitat privada o
d'altres administracions o entitats públiques, galeries comercials, zones verdes
privades i similars, aparcaments de superfície i altres espais inherents als establiments
comercials, sigui quin sigui el seu títol dominical o de possessió, o el règim de
propietat o possessió amb que s’ostentin.
2. És responsabilitat dels particulars la neteja dels terrenys que tot i sent de propietat
municipal, restin subjectes a un ús comú especial o a un ús privatiu per particulars o
d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, prèvies les
oportunes llicències i concessions.
3. En cas d'incompliment de les obligacions esmentades, l'Ajuntament pot procedir a
l'execució subsidiària en els termes previstos a l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o norma que la substitueixi, sens perjudici d'exercir la potestat
sancionadora que li reconeix aquesta ordenança.
4. Neteja de terrenys de particulars. Els propietaris de qualsevol classe de terreny han
de complir amb els deures legals d’ús i manteniment del terreny, mitjançant la neteja
periòdica, mantenir-los lliures de deixalles i en perfectes condicions de salubritat,
conforme al que disposa la normativa vigent. La prescripció anterior inclou l’exigència
de desratització, desinfecció i desinsectació dels solars i serà extensible als locals
tancats o abandonats.
5. Correspon també als particulars la neteja d’espais públics embrutats per elements
de la propietat privada com arbres, plantes, restes de poda o altres.
6. Els productes de neteja i escombrada tant de la via pública com de l’interior dels
seus establiments no pot abandonar-se al carrer sinó que ha de recollir-se en bosses
i lliurar-los al servei de recollida en la forma i condicions establertes en aquesta
ordenança i en l’Ordenança de gestió de residus.

Article 8. Accions no permeses en els espais d'ús públic
1. Llençar qualsevol mena de producte, tant en estat sòlid com líquid o gasós. Els
residus sòlids de petit format com burilles de cigarreta apagades, papers, bosses
buides i similars, han de dipositar-se en les papereres instal·lades amb aquesta
finalitat.
2. Dipositar a les papereres de la via pública caixes, bosses amb escombraries o altres
continguts o algun altre tipus de material excepte el de petit format especificat en
l’apartat anterior.
3. Netejar qualsevol tipus d’objecte en els espais d'ús públic.

4. Netejar o espolsar catifes, estores, roba o elements similars des de balcons,
finestres, terrats i portes.
5. Realitzar qualsevol acte que causi l’embrutiment de la via pública.
6. Abocar o vessar aigües residuals o de qualsevol altre tipus, i les procedents de la
neteja interior d’edificis i habitatges, en especial als escocells dels arbres, les quals
s’han de llençar directament als embornals o a través dels serveis propis de cada
habitatge o local.

Article 9. De la tinença d'animals i la neteja
1. Els posseïdors d'animals han d'adoptar mesures perquè no embrutin amb les
defecacions la via pública, els elements estructurals i el mobiliari urbà, i per evitar
miccions en les façanes d'edificis, els elements estructurals i el mobiliari urbà.
2. El posseïdor de l'animal està obligat a recollir i retirar els excrements de l'animal
immediatament i de forma convenient, i netejar, si és necessari, la part de via pública,
element estructural o mobiliari urbà que hagi resultat afectat.
3. Les deposicions recollides s'han de posar de forma higiènicament correcta (a dintre
de bosses o altres embolcalls impermeables) a les papereres, en bosses
d’escombraries domiciliàries o en d'altres elements que l'autoritat municipal indiqui.
4. Es prohibeix dipositar aliments per als animals a les vies i/o espais públics i també
als portals, finestres, terrasses, balcons i rius. Està especialment prohibit facilitar
aliments als gats, coloms i gavines.
4. L’Ajuntament disposa a la via pública els elements adients per facilitar la recollida i
dipòsit correcte de les deposicions dels animals.

Article 10. Neteja com a conseqüència de les activitats a la via pública
1. Totes les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la via pública, qualsevol
que sigui el lloc en què es desenvolupin i sens perjudici de les llicències o
autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels seus titulars
l’obligació d’adoptar les mesures adients per evitar l’embrutiment, així com la de
netejar la part de la via pública i els seus elements estructurals que s’hagin vist
afectats, directament o indirectament, i a retirar els materials residuals resultants.
2. Els organitzadors d’actes públics al carrer són responsables de l’embrutiment que
es produeixi a la ciutat com a conseqüència de la seva celebració. L’Ajuntament pot
exigir una fiança en metàl·lic o un aval bancari per l’import del servei subsidiari de
neteja que previsiblement els correspongui d’efectuar com a conseqüència de
l’embrutiment produït per la celebració de l’acte o activitat.
Article 11. Dels establiments comercials i activitats similars
1. Els titulars d’establiments comercials de venda específicament, els de venda de
productes amb embolcall, alimentaris i anàlegs, de consum o ús immediat així com els

establiments, fixos o ambulants, i quioscs de begudes, gelats, caramels i derivats,
encara que disposin d’autoritzacions temporals, estan obligats a instal·lar papereres o
recipients apropiats en lloc visible a la sortida dels seus locals, prop de les respectives
instal·lacions. També hi estan obligades les entitats bancàries pel que fa als caixers
automàtics.
2. Els titulars d’establiments comercials que disposen d’aparcaments de superfície o
altres espais inherents a aquests establiments tindran l’obligació de mantenir-ho en
bon estat de neteja i conservació, sigui quin sigui el seu títol dominical o de possessió,
o el règim de propietat o possessió amb que s’ostentin.
3. També, els esmentats titulars i els que especialment disposin de terrasses a la via
pública, tenen l’obligació de mantenir net i, per tant, escombrar el tram de via pública
que correspongui, inclosa tota la seva àrea d’influència, totes les vegades que calgui.
4. Pel que fa a la recollida dels productes de l’escombrada s’ha d’observar la conducta
especificada a l’article 7.6 anterior.

Article 12. Mercats a la via pública
1. A fi que els serveis municipals puguin realitzar les operacions de recollida de residus
i neteja del recinte dels mercats ambulants de la ciutat, la totalitat de les parades de
venda han d’haver retirat les instal·lacions, camions botiga o suports materials d’acord
amb els horaris regulats a través del Reglament de règim interior dels mercats a la via
pública.
2. És obligació dels venedors d’aquests mercats, mantenir el lloc de venda, així com el
seu entorn, en perfectes condicions de neteja en tot moment durant el mercat, i
especialment a la seva finalització.

Article 13. Mesures per prevenir l’embrutiment per obres realitzades a la via
pública o en espais que hi confronten
Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres en la via pública o en
espais que hi confronten han de:
1. Impedir l’escampament i vessament de materials fora de l’estricta zona afectada
pels treballs i protegir-la mitjançant la col·locació d’elements adients als voltants dels
enderrocs, les terres i altres materials sobrants de les obres. Enfront d’edificis i solars
on es realitzen obres s’hi ha de col·locar una tanca opaca.
2. Mantenir sempre netes i exemptes de tota mena de materials residuals les
superfícies immediates als treballs.
3. Quan es tracti d’obres a la via pública o confrontants, han d’instal·lar-se tanques i
elements de protecció així com tubs per a la càrrega i descàrrega de materials i
productes d’enderroc, que han de reunir les condicions necessàries per impedir
l’embrutiment de la via pública i els danys a les persones i coses a través de
contenidors adequats.

4. S’han de prendre totes les mesures per no provocar pols, fum ni altres molèsties.
5. El titular de l’obra ha de netejar diàriament la via pública afectada per la possible
brutícia generada directament o indirectament per la seva activitat.

Article 14. Operacions susceptibles de produir embrutiment a la via pública
1. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida o entrada a obres,
magatzems, etc., de qualsevol vehicle susceptible de produir embrutiment de la via
pública, el personal responsable de les esmentades operacions, i subsidiàriament els
titulars dels establiments i obres on s’hagin efectuat, i en últim terme el propietari o el
conductor del vehicle, han de netejar la via pública i els elements d’aquesta que
s’hagin embrutit, i igualment retirar els materials vessats.
2. Les persones esmentades en el paràgraf anterior, i pel mateix ordre, són
responsables de les infraccions a les disposicions d’aquestes ordenances i dels danys
que puguin produir-se.
3. L’Ajuntament pot establir la constitució d’una fiança per respondre dels treballs de
neteja previstos en els apartats anteriors i que hagi de realitzar de forma subsidiària.

Article 15. Transport, càrrega i descàrrega de materials
1. Els conductors de vehicles que puguin embrutar la via pública han d’adoptar totes
les mesures necessàries per evitar-ho. En el cas que la càrrega, el combustible, els
líquids de greixar, el fang o altres materials de les rodes embrutin la via publica o altres
elements, s’han de netejar immediatament i reparar els danys que s’hagin pogut
causar, d’acord amb les instruccions dels serveis tècnics municipals.
2. No és permès netejar les formigoneres a la via pública i a qualsevol altre espai
públic.
3. Quant als números 1 i 2 precedents, en són responsables els propietaris del vehicle
i el conductor, ambdós estan obligats a retirar el formigó o material vessat, a netejar
tota la part de via pública afectada i a la reparació dels danys causats, sens perjudici
de les sancions que corresponguin.
Article 16. Altres activitats
1. No és permesa la tria i selecció dels materials residuals dipositats a l’interior dels
diferents tipus de contenidors de residus en espera que els serveis corresponents els
recullin.
2. Queden obligats a netejar els espais ocupats habitualment per vehicles de tracció
mecànica els responsables dels establiments i indústries que els utilitzin per al seu
servei, en especial pel que fa referència als vessaments d’olis, greixos o productes
semblants.
3. Aquesta obligació afecta també els espais reservats per a l’estacionament de
camions, camionetes, autocars de lloguer i similars, i són responsables de la neteja
dels espais ocupats els seus propietaris o titulars.

TÍTOL III
El règim sancionador

CAPÍTOL I
Infraccions

Article 17. Classificació
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 18. Infraccions lleus
Són faltes lleus per infracció d’aquesta ordenança les següents:
a) Incompliment de les obligacions establertes pels particulars, indicades a
l’article 7 d’aquesta ordenança.
b) Realització d’accions no permeses indicades a l’article 8 d’aquesta
ordenança.
c) Incompliment de les obligacions
indicades a l’article 9 d’aquesta
ordenança.

Article 19. Infraccions greus
Són infraccions greus les següents:
a) Incompliment per part dels titulars d’activitats de les obligacions recollides als
articles 10-16 d’aquesta ordenança.
b) La comissió de tres faltes lleus.
Article 20. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus les següents:
a) La comissió de tres faltes greus.

CAPÍTOL II
Sancions

Article 21. Classes de sancions
Les sancions a imposar per infracció d’aquesta ordenança són les següents:

a) Multa.
b) Execució dels treballs de restitució de la realitat física alterada sens perjudici de
la seva execució subsidiària.
c) Execució d’altres treballs comunitaris o familiars que aportin la consciència que
ha faltat a l’hora de cometre la infracció.

Article 22. Multes
La multa, que s'ha d'imposar en qualsevol cas, pot comportar la corresponent execució
dels treballs de restitució.

Article 23. Quantia de les multes
La quantia de la multa és, com a mínim, de 60 €, i, com a màxim, de 12.000 €.

Article 24. Graus de les multes
La multa a imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les
infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:
a) Infraccions lleus: fins a 500 €
b) Infraccions greus: fins a 6.000 €
c) Infraccions molt greus: fins a 12.000 €

CAPÍTOL III
Graduació de les sancions

Article 25. Criteris de la graduació
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte
criteris objectius i subjectius, que poden ser apreciats separadament o conjuntament.

Article 26. Criteris objectius i subjectius
Són criteris objectius:
a) L'afectació de la salut i la seguretat de les persones.

b)
c)
d)
e)
f)

L'alteració social a causa del fet infractor.
La gravetat del dany causat al sector o l'àrea ambiental protegida.
La superfície afectada i el seu deteriorament.
La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
El benefici derivat de l'activitat infractora.

Són criteris subjectius:
a)
b)
c)
d)

El grau de malícia del causant de la infracció.
El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior.
La capacitat econòmica de l'infractor.
La incidència.

Article 27. Causes d’agreujament
L'afectació manifesta de la salut i la seguretat de les persones, degudament
constatada en el procediment, comporta la imposició de la sanció màxima que hi ha
assenyalada per a la infracció.

Article 28. Reincidència
S'entén que hi ha reincidència quan l'infractor ha estat sancionat, per resolució ferma,
per raó d'haver comès més d'una infracció de la mateixa naturalesa, dins el període de
l'any immediatament anterior.
La reincidència no es pot prendre en consideració si la infracció anterior va comportar
qualificació de major gravetat del fet.

CAPÍTOL IV
Responsabilitat

Article 29. Persones responsables
1. Són responsables de les sancions tipificades en aquesta llei tots aquells qui han
participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o
jurídiques.
2. Aquesta regulació s'entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i
penal que pugui derivar de la comissió de la infracció.

Article 30. Autors i altres responsables
Són responsables en concepte d'autor aquells qui han comès directa o indirectament
el fet infractor, i també aquells qui han impartit les instruccions o ordres necessàries
per cometre'l.
La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la
infracció.
En el cas de les persones jurídiques, la responsabilitat s’atribueix també amb caràcter
subsidiari als seus administradors.

CAPÍTOL V
Funció inspectora

Article 31. Atribucions
1. Els inspectors municipals, quan exerceixen les funcions d'inspecció, han d’acreditar
la seva identitat. Estan autoritzats per dirigir-se als ciutadans i per entrar en qualsevol
moment en tots els establiments i activitats per tal de realitzar les actuacions
necessàries relacionades amb l’activitat inspectora.
A aquest efecte poden:
a) Informar de les obligacions dels particulars i dels establiments comercials i
industrials.
b) Practicar les actuacions necessàries per comprovar el compliment de la
normativa municipal en matèria de neteja.
c) Prendre o treure les mostres necessàries per a la comprovació.
d) Realitzar totes les actuacions que calgui per al compliment de la inspecció que
efectuen.
2. L'entitat o persona inspeccionada està obligada a donar als inspectors la màxima
facilitat per al desenvolupament de llur tasca.

Article 32. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades
Les persones o entitats inspeccionades, a requeriment dels inspectors, han de:
a) Subministrar tota classe d'informació sobre instal·lacions, productes, serveis o
altres, relacionades amb els fets infractors.
b) Permetre que es practiqui l'oportuna presa de mostres.
c) Permetre als inspectors la comprovació directa de qualsevol acció que es
relacioni amb la seva funció derivada d’aquesta ordenança.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang, en allò que
contradiguin aquesta ordenança o en allò que resultin incompatibles amb aquesta
ordenança.
En especial queda derogada la disposició següent:
•

Ordenança general de neteja aprovada per l’Ajuntament en Ple en la sessió
del dia 14 de febrer de 1989 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 31 d’11 de març de 1989, pel que fa als articles relacionats amb la
neteja i concordants.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la Província.
Girona, 24 de gener de 2006
L’alcaldessa

Anna Pagans i Gruartmoner

