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AJUNTAMENT

D’OLOT

Edicte de publicació de modificació
d’ordenança

El Ple de l’Ajuntament en sessió cele-
brada el dia 28 de juliol de 2005 va acor-
dar aprovar inicialment i exposar al
públic pel termini de trenta dies, a comp-
tar de l’endemà de la sortida del corres-
ponent edicte al BOP i al DOGC la Modi-
ficació de l’Ordenança de gestió de
residus i en cas de no haver-hi cap recla-
mació o suggeriment aquesta aprovació
inicial esdevindrà definitiva.  Donat que
durant la seva exposició al públic  se n’ha
presentat una i que ha estat resolta mit-
jançant acord del Ple de l’Ajuntament de
data 27 d’octubre de 2005 que n’ha modi-
ficat l’article 44 punts 1 i 6. 

Per tant, la Modificació de l’Orde-
nança de gestió de residus, quedarà redac-
tada de la següent manera, incloent-hi la
modificació de l’article 44.punts 1 i 6.:

1r.- Modificar el primer paràgraf de
l’article 5 i afegir els apartats d) i e):

Article 5.- Residus municipals
Són residus municipals els residus

domèstics i els residus de comerços, ofi-
cines i serveis i els altres residus que, per
la seva naturalesa o composició, poden
assimilar-se als residus domèstics, inclo-
ses les fraccions recollides selectivament.
Es consideraran els següents residus
municipals:

a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) Residus comercials: residus muni-

cipals generats per l’activitat pròpia del
comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria,
els bars, els mercats, les oficines i els ser-
veis. Són equiparables a aquesta catego-
ria, als efectes de la gestió, els residus
originats a la indústria que tenen la consi-
deració d’assimilables als municipals
d’acord amb el que estableix la Llei
15/2003, de 13 de juny, de modificació de
la Llei 6/1993, de 14 de juliol, reguladora
dels residus.

e) No es consideraran residus munici-
pals els residus industrials segons el que
estableix la Llei 15/2003, de 13 de juny,
de modificació de la Llei 6/1993, de 14
de juliol, reguladora dels residus.

2n.- Modificar l’article 10, que que-
darà redactat de la següent manera:

Article 10.- Usuaris dels serveis
municipals de recollida i finançament

1.- Els ens locals hauran de fixar
taxes que garanteixin l’autofinançament
dels serveis municipals de recollida i trac-
tament de deixalles, d’acord amb el que
s’estableix en la Llei 6/1993 de 15 de
juliol reguladora dels residus i les seves
modificacions posteriors.

2.- Aquestes taxes s’establiran en fun-
ció del tipus d’usuaris dels serveis, la
quantitat de residus produïts i la seva
tipologia.

2.1.- Usuaris domèstics
a) Les categories d’usuaris domèstics

s’estableixen en funció de la progressivi-
tat en la producció de residus, sempre que
això sigui possible.

b) Les taxes per a la prestació del ser-
vei de recollida i tractament de residus
s’establirà per a cadascun dels habitatges,
en funció de la categoria assignada i
d’acord amb la corresponent Ordenança
fiscal.

2.2 Titulars d’activitats econòmiques
a) Es declara el servei municipal de

recollida de deixalles assimilables a
domèstiques generades en activitats
comercials, de serveis i industrials de
recepció obligatòria.

b) Les taxes per a la prestació del ser-
vei de recollida i tractament de residus
s’establiran en funció de la tipologia
d’activitat i de les categories de quantitat
de deixalles generades

c) Les tipologies d’activitats econò-
miques s’establiran en funció de la tipo-
logia dels residus produïts, la seva
incidència ambiental i les possibilitats de
recuperar-los, tal i com es reguli en la
corresponent ordenança fiscal.

d) En relació a la quantitat estimada
de deixalles generades es preveuran, en la
corresponent ordenança fiscal, diferents
categories per a cada grup d’activitats.

e) Per a cada tipologia d’activitat i en
funció de la categoria de quantitat de dei-
xalles generades, s’establirà la correspo-
nent taxa per a la prestació del servei de
recollida i tractament de residus a activi-
tats empresarials.

f) En cas d’incompliment, per part
d’activitats comercials, de serveis o
industrials, de les obligacions establertes
per aquesta ordenança o derivades dels
diferents serveis de recollida, s’aplicarà la
corresponent penalització de la taxa per la
gestió incorrecte de les deixalles, tal i
com estableixi l’ordenança fiscal.

g) Els titulars d’activitats que generin
residus empresarials assimilables a
domèstics i pretenguin desconnectar-se
del servei municipal de recollida d’alguna
fracció residual, estaran obligats a acredi-
tar davant l’Ajuntament que tenen con-
tractat un gestor autoritzat per la recollida
i el tractament d’aquestes fraccions de les
deixalles que genera.

h) En aquest cas l’activitat contribuirà
amb la taxa corresponent a la quantitat de
residus que sigui recollida pels serveis
municipals i/o en concepte de la gestió de
residus urbans i al cost de desplegament
del servei de recollida.

i) És obligatori incloure en el projecte
de l’activitat totes les dades i la informa-
ció relativa a la producció de residus, la
seva tipologia, la possibilitat de disposar
de contenidors, etc., d’acord amb el que
disposa el Reglament general de desple-
gament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
en l’article 66, de tal manera que en la
resolució de l’activitat es pugui definir el
grup i la categoria de l’activitat.

3è.- Modificar l’article 42, redactant-
lo de la següent manera:

Article 42.- Objecte
El present capítol d’aquesta orde-

nança regula l’emplaçament de conteni-
dors a la via pública i als espais privats
propers a aquesta, d’acord amb la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus i en aplicació del Programa de
Gestió dels Residus Municipals d’Olot.

4t.- Modificar l’article 43, redactant-
lo de la següent manera:

Article 43.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquest capítol

és tot el terme municipal d’Olot. Podrà
quedar exempt de l’acompliment d’aques-
tes especificacions el Centre Històric de
la ciutat, per les seves característiques
urbanístiques, previ informe dels serveis
tècnics de l’Ajuntament i si així ho
sol·licita de forma expressa l’interessat.
El Centre Històric vindrà delimitat pels
següents carrers: Plaça Clarà amb Mulle-
res, Lorenzana, Onze de Setembre, Plaça
Palau, Sant Bernat, Ronda Sant Bernat,
Macarnau, Firal, Sant Ferriol, Pintor Gal-
wey.

5è.- Modificar l’article 44, redactant-
lo de la següent manera:

Article 44.- Emplaçament dels conte-
nidors en l’àmbit del sol urbà consolidat

1. En l’àmbit del sol urbà consolidat
els contenidors s’ubicaran  en l’espai de
domini privat. Només s’admetrà el seu
emplaçament en sòl públic quan, a criteri
de l’Ajuntament, existeixi (o pugui ade-
quar-se) un espai apte que faciliti el dipò-
sit i la recollida de les deixalles i asseguri
la integració d’aquets elements en
l’entorn urbà.

2. Els edificis destinats a habitatges,
els locals comercials i de serveis, les
indústries i altres establiments han de dis-
posar d’espai per a la ubicació dels conte-
nidors d’emmagatzematge dels residus
que produeixen, de fàcil accés des de la

58 BOP de Girona núm. 243 - 22 de desembre de 2005



via pública tant pels usuaris com pels ser-
veis municipals de recollida de residus,
de dimensions suficients per a permetre la
maniobra dels contenidors i que, un cop
instal·lats, no envaeixin la vorera.

3. El promotor adquirirà al seu càrrec
els contenidors que resultin necessaris, de
model homologat pels serveis tècnics de
l’Ajuntament i els col·locarà adequada-
ment en l’espai autoritzat.

4. Aquest espai s’ha de mantenir en
les adequades condicions d’higiene i
netedat.

5. L’espai per ubicació dels conteni-
dors es preveurà en sol·licitar la precep-
tiva llicència d’obres i d’activitats i el seu
emplaçament i característiques figuraran
en la memòria que s’adjuntarà a la docu-
mentació a presentar. 

6. En el supòsit d’autorització de
l’emplaçament dels contenidors en espai
públic, els costos d’adequació d’aquest
espai, si fos necessària l’obra, aniran a
càrrec del sol·licitant. Els contenidors
autoritzats per estar a l’espai públic no
podran estar tancats ni ser d’ús exclusiu
per part de la propietat ni portar incorpo-
rat cap distintiu. 

7. Els contenidors de propietat parti-
cular situats en l’espai privat sí podran
portar escrit amb lletra rotulada el nom o
anagrama de la propietat. 

8. La concessió de la llicència de pri-
mera ocupació estarà condicionada a
l’acompliment d’aquesta Ordenança i a la
col·locació efectiva dels contenidors.

9. Tant en edificacions residencials
com en activitats empresarials, prèvia a la
instal·lació d’un nou contenidor, s’ha de
donar d’alta als responsables del servei
municipal de recollida, per tal que aquests
l’introdueixin en la ruta de recollida i
puguin procedir a la instal·lació del xip
identificaiu si s’escau.

6è.- Modificar l’article 45, redactant-
lo de la següent manera:

Article 45.- Emplaçament dels conte-
nidors en l’àmbit dels nous sectors
d’urbanització

1. En l’àmbit dels nou sectors d’urba-
nització els contenidors s’ubicaran prefe-
rentment en espai de domini públic.

2. Els projectes de nova urbanització
incorporaran com una de les seves deter-
minacions la situació i col.locació dels
elements necessaris per al sistema de
recollida de residus en tota la seva exten-
sió, tant pel que fa al rebuig com a les
àrees d’aportació per a la recollida selec-
tiva.

3. Excepcionalment, en cas que els
projectes d’urbanització, justificadament,
no prevegin la reserva d’espai públic per
l’emplaçament dels contenidors necessa-

ris segons aquesta Ordenança, els conte-
nidors s’emplaçaran en l’espai privat en
les mateixes condicions de l’àmbit del sol
urbà consolidat definit a l’article 44. 

4. Tant en edificacions residencials
com en activitats empresarials, prèvia a la
instal·lació d’un nou contenidor, s’ha de
donar d’alta als responsables del servei
municipal de recollida, per tal que aquests
l’introdueixin en la ruta de recollida i
puguin procedir a la instal·lació del xip
identificaiu si s’escau.

7è.- Modificar l’article 46, redactant-
lo de la següent manera:

Article 46.- Tipologies dels conteni-
dors destinats a la recollida domiciliària

1.- Els contenidors destinats als ser-
veis de recollida de deixalles poden ser
de les següents tipologies, sempre però
hauran de ser de la qualitat i les caracte-
rístiques definides pels tècnics munici-
pals: 

a) Contenidors de 1100 litres de plàs-
tic normalitzats destinats al rebuig

b) Contenidors de 240 litres de plàstic
normalitzats destinats a la matèria orgà-
nica

c) Contenidors de 2500 litres de plàs-
tic tipus iglú destinats al paper, vidre i
envasos lleugers.

d) Contenidors de 3000 litres de
metall destinats al paper.

e) Contenidors de 5000 litres de
metall destinats al paper i als envasos.

f) Contenidors de 9000 litres de
metall destinats al paper.

g) Contenidors soterrats de 1100 litres
destinats al rebuig i/o a la matèria orgà-
nica

2.- Els contenidors soterrats seran
dels models i característiques definits pel
consistori. En tot cas, la seva tipologia
haurà de permetre el seu buidatge mit-
jançant els sistemes utilitzats pel servei
públic de recollida.

3.- L’Ajuntament podrà ampliar les
tipologies de contenidors admesos en el
supòsits d’innovacions en el mercat i
segons les necessitats del moment.

8è.- Modificar l’article 47, redactant-
lo de la següent manera:

Article 47.- Dimensions dels espais
destinats a contenidors de recollida domi-
ciliària

Es diferencien tres tipus de zones per
a la ubicació de contenidors a la via
pública destinats al servei general de
recollida domiciliària de residus:

a) Zones de rebuig i matèria orgànica.
Consisteixen d’un o varis contenidors
destinats al rebuig i d’un o varis conteni-
dors per a la recollida de matèria orgà-

nica, quan s’hagi desplegat la recollida de
la fracció orgànica arreu del municipi.
L’espai que ocupa ha de tenir unes
dimensions de 1,4x1,3 metres en planta
1,5 metres en alçada per a cada conteni-
dor de 1.100 litres a instal·lar (per a la
recollida del rebuig) més 0,6x0,7 metres
per cada contenidors de 240 litres (desti-
nats a la matèria orgànica).

b) Àrea d’aportació. Es consideren
com a tal les agrupacions de tres conteni-
dors destinats a la recollida selectiva de
vidre, paper i envasos lleugers, o d’algun
d’ells mentre no s’hagin desplegat la tota-
litat de contenidors en el municipi. Poden
estar formats per un espai entre 4,8x1,6 i
6,4x1,6, segons la tipologia de conteni-
dors a instal·lar.

c) A requeriment de l’Ajuntament
determinades ubicacions de contenidors
hauran de ser soterrades, d’acord amb les
tipologies de contenidors i amb els
models definits pel consistori. 

9è.- Modificar l’article 48, redactant-
lo de la següent manera:

Article 48.- Nombre de contenidors
necessaris.

Es diferencien tres tipus de zones per
a la ubicació de contenidors a la via
pública destinats al servei general de
recollida domiciliària de residus:

1.- En relació a l’espai que cal habili-
tar en una nova urbanització, per tal que
quan s’edifiqui s’hi situïn els conteniors
necessaris, s’utilitzarà el següent barem:

S’adaptarà una zona, per a la ubicació
dels contenidors, de tal manera que la
distància màxima entre qualsevol punt de
la urbanització i:

-una zona de rebuig i matèria orgà-
nica sigui igual o inferior a 75 metres per
via pública

-una àrea d’aportació sigui igual o
inferior a 250 metres per via pública

2.- En relació al càlcul del nombre de
contenidors necessaris a ubicar en funció
de l’edificació s’utilitzarà el següent
barem:

a) Per a nova edificació d’habitatges
unifamiliars en conjunts unitaris de més
de 4 habitatges o d’edificis plurifamiliars
s’ubicarà com a mínim:

-1 contenidor de rebuig en cada zona
de rebuig i matèria orgànica i per cada 10
habitatges.

-1 contenidor de matèria orgànica per
cada zona de rebuig i matèria orgànica i
per cada 20 habitatges.

En tot cas, per al càlcul del nombre
de contenidors a ubicar es considerarà la
densitat de població de la zona, de tal
manera que es garanteixin els criteris i
especificacions establertes en el Programa
de Gestió de Residus Municipals d’Olot,

BOP de Girona núm. 243 - 22 de desembre de 2005 59



així com en les seves revisions i actualit-
zacions.

b) Per a noves activitats comercials,
industrials o de serveis s’ubicaran els
contenidors que determini la respectiva
resolució de la llicència d’Activitats Clas-
sificades, la qual especificarà la necessi-
tat o no de contenidors, la seva tipologia
segons els sistemes de recollida, el seu
nombre i la ubicació.

10è.- Modificar l’Article 67, que que-
darà redactat de la següent manera:

Article 67 .- Infraccions
1.- D’acord amb la Llei estatal

10/1998, de 21 d’abril, de residus, la Llei
catalana 6/1993, de 14 de juliol, de resi-
dus, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de
modificació d’aquesta, el Decret Legisla-
tiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual
s’aprova la refosa dels textos legals
vigents en matèria de residus industrials,
i de les disposicions amb rang de Llei que
substitueixin o modifiquin les anteriors,
són infraccions: 

2.- En matèria de residus municipals,
es consideren infraccions: 

a) Lliurar residus diferents als asse-
nyalats per a cada classe de servei i de
sistema de recollida

b) No lliurar els residus d’acord amb
les normes d’utilització i funcionament
determinades per l’Ajuntament per als
diferents sistemes i modalitats de reco-
llida implantats a cada zona de la ciutat.

c) Utilitzar els sistemes de recollida
de residus domèstics per part dels titulars
d’establiments industrials, comercials i de
serveis, sempre que no constitueixi la
falta molt greu tipificada a l’apartat c) de
l’article 19.1 de la Llei 11/1997, de 24
d’abril, d’envasos i residus d’envasos.

d) Utilitzar els sistemes de recollida
comercial o industrial per part dels usua-
ris particulars. 

e) Dipositar residus fora d’un conteni-
dor o a un contenidor diferent del que li
correspon. 

f) Lliurar a la recollida domiciliària
residus exclosos del servei municipal de
recollida de residus.

g) Abandonar deixalles en zones de
recollida amb bosses. 

h) Transvassar o manipular deixalles
fora dels parcs de recollida, concentració
o tractament. 

i) No utilitzar els contenidors homo-
logats que determinen els serveis munici-
pals, per a cada sistema de recollida. 

j) Lliurar les deixalles sense complir
els requisits o les condicions fixades per
aquesta Ordenança. 

k) No fixar en els contenidors les
dades d’identificació dels usuaris del ser-
vei de recollida. 

l) Tractar o manipular els elements
contenidors sense cura de no fer-los
malbé. 

m) No renovar els contenidors quan
pel seu estat haurien d’estar fora de ser-
vei. 

n) Abandonar les deixalles en llocs i
condicions no permeses per aquesta Orde-
nança. 

o) No deixar en perfectes condicions
de netedat les superfícies de la via
pública ocupada al retirar els elements de
contenció. 

p) No disposar d’un espai tancat per a
deixalles i per als seus contenidors en els
edificis de nova construcció. 

q) No mantenir els espais esmentats
en l’apartat anterior en condicions
d’higiene i netedat. 

r) Dipositar en els contenidors de
recollida sectorial materials diferents dels
consignats. 

s) Endur-se objectes o residus diposi-
tats en els elements de contenció de la
recollida sectorial. 

t) Dipositar les deixalles al carrer
abans de les 19 hores quan la prestació
del servei de recollida sigui nocturna, lle-
vat les excepcions establertes a aquesta
Ordenança. 

u) No retirar els contenidors normalit-
zats de la via pública, un cop buits, en
l’horari previst. 

v) No respectar, en la recollida
comercial, els horaris i freqüències que es
determinin en cada cas.

w) Incomplir les normes d’utilització
de les deixalleries.

En general totes aquestes infraccions
es consideren de caràcter lleu excepte en
aquells casos que s’hagi donat reiteració
en la infracció, o quan la legislació espe-
cífica així ho determini o en els casos que
el volum de deixalles mal gestionades
superi 1m3 , que es qualificarà com a
greu, o superior 5m3, que es qualificarà
com a molt greu.

3.- En matèria de condicions sanità-
ries en la gestió de residus en els establi-
ments comercials alimentaris, hotels, bars
i restaurants, a més de les que estiguin
específicament tipificades en l’ordena-
ment tecnicosanitari que resulti d’aplica-
ció al sector. Aquestes infraccions es
classificaran en lleus, greus i molt greus.

a) No disposar d’un espai tancat i
d’ús exclusiu per al dipòsit de residus
orgànics.

b) No dipositar els residus orgànics en
contenidors estancs i/o sense tapa de tan-
cament ajustat.

c) Generar un focus de contaminació
ambiental per la presència de plagues en
la zona dels contenidors de residus orgà-
nics.

d) No realitzar una neteja i desinfec-
ció periòdiques de la zona dels conteni-
dors de matèria orgànica.

e) No disposar de mesures d’autocon-
trol de la gestió dels residus orgànics pel
titular de l’establiment comercial alimen-
tari.

f) No ordenar el sistema de dipòsit de
forma que s’eviti que les deixalles es que-
din permanentment a terra.

g) No respectar l’horari de recollida
municipal, dipositar les deixalles a la via
pública fora d’aquest horari.

h) Generar molèsties al veïnat quant a
males olors, líquids i restes orgàniques a
la via pública.

En general totes aquestes infraccions
es consideren de caràcter lleu excepte les
especificades en l’apartat c) i d) que es
qualificaran com a greus i en aquells
casos que s’hagi donat reiteració en la
infracció, o quan la legislació específica
així ho determini o en els casos que el
volum de deixalles mal gestionades superi
1m3 , que es qualificarà com a greu, o
superior 5m3, que es qualificarà com a
molt greu.

4.- En matèria de terres, runes, ende-
rrocs i altres residus de la construcció, les
establertes en la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus, en el
Decret 201/1994, de 26 de juliol, i en les
disposicions amb rang de llei que substi-
tueixin o modifiquin les anteriors, i també
les següents. Aquestes infraccions es clas-
sificaran en lleus, greus i molt greus

a) L’abandonament de terres i runes a
la via pública.

b) L’abocament de terres i runes
barrejades amb brossa domèstica, ja sigui
directament a la via pública o als conteni-
dors instal·lats per a la col·locació de
brossa.

c) No acreditar que l’abocament de
les terres i runes s’ha fet adequadament i
tenint en compte les prescripcions contin-
gudes en aquesta ordenança.

d) L’abocament de terres i runes en
indrets no autoritzats.

e) No disposar de la preceptiva llicèn-
cia municipal quan per les característi-
ques de la producció de terres i runes així
es requereixi.

f) Disposar als contenidors d’obra
residus que continguin matèries inflama-
bles, explosives, nocives i perilloses; sus-
ceptibles de putrefacció o de produir
olors desagradables i tota mena de mate-
rials residuals que per qualsevol causa
puguin ocasionar molèsties als veïns o als
usuaris de la via pública.

g) Dipositar mobles, estris vells o
qualsevol material residual similar, als
contenidors de terres i runes.

h) Realitzar el transport de les terres i
runes sense tenir en compte les prescrip-
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cions contingudes a la normativa especí-
fica que correspongui.

i) Ocupació indeguda de la via
pública o d’altres terrenys i béns de
domini públic municipal. 

En general totes aquestes infraccions
es consideren de caràcter lleu excepte les
especificades en l’apartat c) que es quali-
ficaran com a greus i en aquells casos que
s’hagi donat reiteració en la infracció, o
quan la legislació específica així ho deter-
mini o en els casos que el volum de dei-
xalles mal gestionades superi 1 m3, que
es qualificarà com a greu, o superior 5
m3, que es qualificarà com a molt greu.

5.- En matèria de prevenció, minimit-
zació i reciclatge dels residus generats per
la publicitat directa a les bústies, i segons
la Llei 9/2000, de 7 de juliol, són infrac-
cions. Aquestes infraccions es classifica-
ran en lleus, greus i molt greus

a) L’incompliment de les condicions
formals establertes per la llicència muni-
cipal de repartiment domiciliari de publi-
citat.

b) L’exercici de l’activitat de reparti-
ment domiciliari de publicitat sense com-
plir les condicions materials establertes
per la llicència municipal.

c) La falsedat o l’ocultació dels docu-
ments o de les dades exigits per l’Ajunta-
ment per tal d’autoritzar o de controlar
l’activitat de repartiment domiciliari de
publicitat.

d) Plastificar els prospectes i altre
material publicitari, o introduir-lo en bos-
ses de plàstic o sobres plastificats.

e) No plegar adequadament o no
dipositar correctament el material publici-
tari a les bústies o en el lloc disposat pels
propietaris o veïns.

f) L’exercici de l’activitat de reparti-
ment domiciliari de publicitat sense
llicència municipal.

g) Distribuir publicitat a les bústies
dels propietaris o veïns que hagin fet ús
del seu dret a no rebre’n mitjançant
l’adhesiu previst per aquesta Ordenança. 

h) L’incompliment de les prohibicions
establertes a l’article 8 de la Llei 9/2000,
de 7 de juliol, que sigui d’aplicació al
repartiment domiciliari de publicitat.

i) La manca d’adopció de les mesures
correctores, que preveu l’article 9.1 de la
Llei 9/2000, de 7 de juliol, per evitar la
brutícia a la zona d’actuació publicitària.

j) L’exercici de l’activitat de reparti-
ment domiciliari sense haver prestat la
fiança que exigeix l’article 9.2 de la Llei
9/2000, de 7 de juliol.

k) L’incompliment de les regles esta-
blertes en els articles 62 i 63 d’aquesta
Ordenança.

l) L’incompliment dels deures esta-
blerts per la Llei 9/2000, de 7 de juliol,
de la publicitat dinàmica i per aquesta
Ordenança.

En general totes aquestes infraccions
es consideren de caràcter lleu excepte les
especificades en l’apartat b), f), h), i) i j),
que es qualificaran com a greus i les de
l’apartat c), que es qualificarà com a molt
greu, i en aquells casos que s’hagi donat
reiteració en la infracció, o quan la legis-
lació específica així ho determini.

6.- També es consideraran infraccions
a aquesta ordenança qualsevol altra acció
o situació que, per fer o no fer, puguin
ocasionar un mal funcionament del servei
o un risc per a la salut i la seguretat de la
població.

11è.- Modificar l’article 68, que que-
darà redactat de la següent manera:

Article 68.- Sancions en matèria de
gestió de residus

Amb caràcter general i d’acord amb
allò que estipula la Llei bàsica estatal
10/1998, de 21 d’abril de residus o les
disposicions amb rang de Llei que la
modifiquin o substitueixin, les faltes en
matèria de gestió de residus es sanciona-
ran d’acord amb els següents barems:

a) Les infraccions Lleus: fins a
601,01.- euros. Concretament, les infrac-
cions lleus especificades a continuació se
sancionaran seguint en procediment san-
cionador abreujat i atenent els següents
barems:

-Dipositar deixalles fora d’un conteni-
dor per part d’un particular (en les zones
de recollida amb contenidors) .................
....................................................50,00 €

-Dipositar residus fora d’un conteni-
dor per part d’una activitat de caràcter
comercial, industrial o de serveis (en les
zones de recollida amb contenidors)........
....................................................60,00 €

-Dipositar bosses de deixalles a la
vorera abans de les 19.00 hores, en les
zones de recollida manual ...........30,00 €

-Dipositar bosses de deixalles a la
vorera els diumenges o festius que no hi
hagi recollida.............................100,00 €

-Dipositar deixalles a un contenidor
d’una altra fracció residual, per part d’un
particular. ....................................30,00 €

-Dipositar deixalles a un contenidor
d’una altra fracció residual, per part d’una
activitat comercial, de serveis o indus-
trial..............................................50,00 €

-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...............................30,00 €

-Dipositar paper i cartró per a la reco-
llida porta a porta sense control o barrejat
amb altres fraccions residuals..................
....................................................60,00 €

-Abandonar residus voluminosos
(mobles, electrodomèstics, trastos vells,
etc.) a la via pública sense sol·licitud prè-

via al servei de recollida, per part d’un
particular ...................................100,00 €

-Abandonar residus voluminosos
(mobles, electrodomèstics, trastos vells,
objectes de gran volum, etc.) a la via
pública per part d’una activitat comercial,
industrial o de serveis................150,00 €

-No retirar els contenidors d’ús parti-
cular de la via pública un cop buidats. ....
....................................................30,00 €

b) Les infraccions greus, fins a
30.050,60 euros.

c) Les infraccions molt greus, fins a
1.202.024,20 euros.

12è.- Introduir l’article 69, amb el
següent redactat:

Article 69.- Competència sanciona-
dora

La competència per a la imposició de
sancions correspon a l’Alcalde, excepte
en aquells supòsits en què correspongui a
òrgans de l’Administració autonòmica,
d’acord amb la legislació de residus.

13è.- Introduir l’article 70, amb el
següent redactat:

Article 70.- Qualificació de les infrac-
cions

Les infraccions es qualifiquen en:
lleus, greus i molt greus. La seva qualifi-
cació es farà tenint en compte els criteris
continguts en la Llei 6/1993 de 15 de
juliol reguladora de residus, així com els
criteris continguts en la Llei 9/2000, de 7
de juliol, de la publicitat dinàmica, o en
el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regu-
lador dels enderrocs i altres residus de la
construcció, o les disposicions amb rang
de Llei que les modifiquin o substiueixin,
a més dels següents:

a) La major o menor transcendència
de la infracció.

b) El perjudici ocasionat als interes-
sos generals.

c) La reiteració per part de l’infractor.
d) El benefici que hagi aportat a

l’infractor.
e) El caràcter de l’infractor, atenent a

si és d’origen domèstic o particular o
d’origen industrial, comercial o de ser-
veis.

f) El risc per a la salut o la gravetat de
l’alteració sanitària i social que generin,
de conformitat amb el que disposa al res-
pecte l’article 33 de la Llei 14/1986, de
25 d’abril, general de sanitat.

g) Qualsevol altra circumstància con-
current que incideixi en el grau de culpa-
bilitat de l’infractor.

Olot, 7 de novembre de 2005

Lluís Sacrest Villegas 
Alcalde
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Núm. 14043
AJUNTAMENT DE

PALAMÓS
Serveis Econòmics

Edicte d’aprovació definitiva modificació ordenances fiscals
exercici 2006 

No s’han presentat reclamacions a l’acord d’aprovació pro-
visional de la modificació d’ordenances fiscals per 2006, pel que
queden aprovades definitivament i d’acord amb el que disposen
els articles 17.3 i 17.4 del RDL 2/04 de text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es procedeix a la publicació
integra dels textos de les esmentades ordenances

A) REDACCIÓ DE NOVES ORDENANCES FISCALS

1.- ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7: TAXA PER
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

ARTICLE 1.- DISPOSICIÓ GENERAL.- En ús de les facul-
tats concedides per l’article 57, amb relació a l’article 20, punt
4, apartat h), del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques.

ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE.- El fet imposable de la
taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa
necessària per a determinar si procedeix concedir la llicència
sol.licitada, i si s’escau concessió de llicències urbanístiques exi-
gides per a la normativa sobre ús del sòl i ordenació urbana.

ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS.- 1. Són subjectes pas-
sius les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin
propietaris o posseïdors o, si s’escau, llogaters dels immobles on
es realitzin les construccions o instal·lacions o s’executin les
obres.

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent
els constructors i els contractistes de les obres.

ARTICLE 4.- RESPONSABLES.- Per la determinació del
règim de responsabilitat s’ha d’estar al que disposa l’article 7 de
l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, i als arti-
cles 41, 42 i 43 de la Llei general tributària.

ARTICLE 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA

CONCEPTE QUOTA (euros)

Obres majors. Tarifa única 161,80
Obres menors. Tarifa única 54,00
1ª. prórroga: 40 % import pagat en concepte de llicència
2ª. prórroga: 60 % import pagat en concepte de llicència
3ª. prórroga: 90 % import pagat en concepte de llicència
Parcel.lacions. Per parcel.la 54,00
Instal.lació de grues 54,00
Obertura de rases i cales en terrenys d’ús públic local inclo-

ses carreteres, camins i altres vies públiques locals
Per metre lineal i dia 0,86
Quota mínima 54,00
Primera utilització d’edificis, habitatges, locals o instal-

lacions
Pressupost de referència 0,10%
Quota mìnima 54,00

En cas de desistiment en la sol·licitud, sempre i quan s’hagi
practicat alguna actuació administrativa, es liquidarà el 20 per
cent de la quota que correspongui segons el quadre anterior.

ARTICLE 6.- MERITACIÓ.- 1. La taxa es merita i neix
l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà ini-
ciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud
de la llicència urbanística, si el subjecte passiu la formulava
expressament.

2. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afecta-
ran de cap manera la denegació de la llicència, seva concessió
condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renún-
cia o desistiment del sol.licitant després que se li ha concedit la
llicència.

ARTICLE 7.- GESTIÓ.- Els contribuents han d’efectuar el
dipòsit previ corresponent a la quota tributària que els hi corres-
pongui mitjançant autoliquidació en el moment de sol·licitar la
llicència, no tramitant-se en cas contrari.

ARTICLE 8.- CADUCITAT.- Les llicències regulades en la
present ordenança caducaran, en tot cas i sense dret a la devolu-
ció del que es va satisfer per drets o taxes, quan les obres o
l’activitat no hagin començat dintre del termini establert en la
pròpia llicència.

ARTICLE 9.- INFRACCIONS I SANCIONS.- En tot allò
relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions
que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa
la Llei general tributària.

DISPOSICIÓ FINAL.- La present Ordenança fiscal general
va ser aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 18 d’octubre
de 2005 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006; seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

2.- ORDENANÇA FISCAL NUM. 17: ORDENANÇA FIS-
CAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS
SERVEIS PER LA TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS,
LLICÈNCIES I COMUNICACIONS AMBIENTALS I ALTRES
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS.

Article 1.- Fonament Jurídic.- En ús de les facultats conce-
dides per l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les bases de règim local i per l’article 57 de la Llei 3/98 de 27
de febrer de la intervenció integral de l’Administració ambien-
tal, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4) del Reial decret
legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, l’Ajuntament esta-
bleix la taxa per la tramitació d’autoritzacions, llicències i comu-
nitacions ambientals i altres llicències d’activitats, que es regirà
per la present Ordenança Fiscal.

Article 2.- Fet imposable.- 1.- Constitueix el fet imposable
de la taxa, l’activitat municipal tècnica i administrativa conduent
a verificar si les activitats i instal.lacions que es pretenen realit-
zar en el terme municipal de Palamós s’ajusten al marc norma-
tiu que hi és d’aplicació. En concret es comprova l’avaluació
ambiental de carácter integral de les activitats del municipi, amb
la finalitat de valorar si es poden atorgar les autoritzacions,
llicències i permisos que reglamentariament procedeixin en
l’ambit de les competències atribuïdes a l’Ajuntament per la Llei
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