L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 19 de novembre de 2020, va aprovar
definitivament una modificació de l’Ordenança municipal per a la gestió de residus: sancions en
matèria de gestió de residus.
En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació
del text íntegre de l’Ordenança municipal de circulació.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El termini per a la
interposició del recurs és de dos mesos, a partir del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci. També es pot interposar qualsevol altre recurs o procediment d’impugnació o
reclamació previst en la legislació vigent.
Olot, 25 de novembre de 2020

Josep Berga i Vayreda,
Alcalde-President.

Text de la modificació de l’Ordenança municipal per a la gestió de residus

“Article 68.- Sancions en matèria de gestió de residus:
Sense perjudici de les facultats sancionadores atorgades als alcaldes en la Llei estatal 22/2011,
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, les infraccions a la present
ordenança es sancionaran atenent als següents límits:
a) Les infraccions lleus es poden sancionar amb multes de fins a 750 euros. Les infraccions
lleus especificades a continuació se sancionaran en procediment abreujat atenent els següents
barems:

Dipositar deixalles a un contenidor d’una altra fracció residual, per
part d’un particular.

300

Dipositar deixalles a un contenidor d’una altra fracció residual, per
part d’una activitat comercial, de serveis o industrial

300
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Dipositar deixalles fora d’un contenidor per part d’un particular (en
les zones de recollida amb contenidors)quan la seva capacitat no
estigui exhaurida.

400

Dipositar residus fora d’un contenidor per part d’una activitat de
caràcter comercial, industrial o de serveis (en les zones de recollida
amb contenidors) quan la seva capacitat no estigui exhaurida

400

Abandonar residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, trastos
vells, etc.) a la via pública sense sol·licitud prèvia al servei de
recollida, i als espais públics, per part d’un particular

600

Abandonar residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, trastos
vells, objectes de gran volum, etc.) a la via pública i als espais
públics, per part d’una activitat comercial, industrial o de serveis.

600

Dipositar bosses de deixalles a la vorera els dies festius que no hi
hagi recollida

300

Deixar més residus dels establerts pel servei de recollida
voluminosos, a particulars.

de

200

Canviar la situació dels contenidors de recollida situats a la via
pública

400

Dipositar deixalles de paper i cartró per a la recollida porta a porta
comercial abans de les 13.00 hores o en dies que no hi hagi servei

300

Dipositar paper i cartró per a la recollida porta a porta sense control o
barrejat amb altres fraccions residuals

400

No retirar els contenidors d’ús privat de la via pública un cop buidats

30

b) Les infraccions greus es poden sancionar amb multes de fins a 1.500 euros.
c) Les infraccions molt greus es poden sancionar amb multes de fins a 3.000 euros”.

Document signat per JOSEP BERGA VAYREDA - DNI (SIG)
en data 26/11/2020

Signat per:
Diputació de Girona
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300

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Dipositar bosses de deixalles a la vorera abans de les 19.00 hores, en
les zones de recollida manual
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'OLOT
ANUNCI sobre aprovació definitiva d'una modificació de l'Ordenança municipal per a la gestió de residus.
De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’anuncia als efectes legals
oportuns que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 235, de data 7 de desembre de 2020, es
publica el text íntegre d’una modificació de l’Ordenança municipal per a la gestió de residus: sancions en
matèria de gestió de residus, aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data19 de
novembre de 2020.

Olot, 14 de desembre de 2020

Josep Berga i Vayreda
Alcalde
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