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REGLAMENT DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
O RESIDUS SÒLITS URBANS DE MORA D'EBRE
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1er.- El present Reglament es dicta d’acord amb les facultats conferides pels articles 49 i 84 de la Llei
Reguladora de les Bases de Regim Local, Llei 7/1985, de 2 d’abril, en relació amb l’article 26.a de la mateixa
Llei on es fixa la competència en aquesta matèria, al establir que l`activitat Municipal es dirigirà a la prestació
entre altres, de la recollida de residus. I concordants de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, Llei
8/1988, de 15 d’abril.
Article 2on.- Per residus sòlits, als efectes d’aquest Reglament, s’entendrà tot material resultant d’un procés
de fabricació, transformació, utilització, consum o neteja quan el seu posseïdor o productor el destini a
l'abandonament.
Article 3er.- Per recollida domiciliaria s’entén, als efectes d’aquest Reglament, la recollida als contenidors i
demés llocs habilitats al efecte dels residus definits als Articles 6 i 7 del present Reglament..
Article 4art.- Sense perjudici de les disposicions contingudes al present Reglament seran d’aplicació amb
caràcter supletori el Reglament de servei de les Corporacions Locals.
CAPÍTOL II
DE LES MODALITATS DE PRESTACIO DEL SERVEI.
Article 5é.- El servei de recollida d’escombraries o residus sòlits urbans, podrà prestar-se en la modalitat de
gestió directa amb o sense organisme especial d’administració, o per gestió indirecta mitjançant concessió.
Correspon al Ple de la Corporació valorades les circumstàncies del moment optar per una o altra modalitat.
En tot cas i un cop comenci el funcionament de l’abocador Comarcal s’estarà al que mitjançant conveni,
s’estableixi amb el Consell Comarcal de la Ribera de l'Ebre.
CAPÍTOL III.
DE L’OBLIGATORIETAT DEL SERVEI
Article 6é.- Per garantir la salubritat ciutadana es considera que l'utilització del servei de recollida i tractament
de residus sòlits urbans té caràcter general i obligatori quan es tracti d’escombraries, devessalls o residus
sòlits produïts com a conseqüència de les activitats i situacions següents:
a) Domicilis particulars incloses cendres i escòries de calefacció.
b) Comercials i de serveis, incloses zones esportives i d’esbarjo, exclosos els embalatges i restes de
maquinària i
c) Sanitàries en Hospitals, Clíniques i Ambulatoris.
Article 7é.- El servei Municipal inclou, sense obligatorietat d’utilització, l’activitat de recollida de mobles i estris.
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Article 8é.- El servei Municipal no compren la recollida i tractament produïts com a conseqüència de les
següents activitats i situacions:
a) Industrials.
b) De construcció.
c) Agrícoles i Ramaderes.
d) Jardinera.
CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT I ELEMENTS DE RECOLLIDA
Article 9é.- El servei de recollida domiciliaria tindrà una periodicitat diària, en hores nocturnes.
Els locals comercials i establiments així com els particulars dipositaran els residus de les 18 hores a les 22.
Article 10é,- Els usuaris restaran obligats a col·locar les deixalles en bosses de plàstic homologades i
dipositar-les als contenidors del servei Municipal.
Article 11é.- L'Ajuntament o el concessionari utilitzaran vehicles especialment dissenyats per aquest servei
hermèticament tancats que impedeixin les males olors i l’abocament no controlat.
L'Ajuntament té establerta una xarxa de contenidors fixes que cobreixen la totalitat del casc urbà.
Article 12é.- Les deixalles o residus sòlits seran evacuats a l’abocador municipal controlat, on alternativament
seran cobertes amb capes de terra, o incinerats, segons l'ubicació i característiques de l'abocador.
CAPÍTOL V
DEL SERVEI NO OBLIGATORI
Article 13é.- El servei a que fa referència l’article 7é, d’aquest Reglament és prestarà a instàncies de
l'interessat que deurà sol·licitar-lo dels serveis municipals.
Article 14é.- Quan és tracti de deixalles o residus que per la seva toxicitat, volum, configuració o
característiques especials no puguin ser recollides pels serveis normals de l’ajuntament, els productors o
posseïdors queden obligats a facilitar a l'Ajuntament informació complet sobre el seu origen, quantitat i
característiques i l'Ajuntament pot exigir un tractament previ o la seva reducció o que l’usuari col·labori amb
mitjans propis.
CAPÍTOL VI
DRETS I DEURES DELS USUARIS
Article 15é.- Els usuaris del servei tenen dret:
a) A que l’ajuntament o concessionari li retiri les deixalles o residus sòlits en els dies i les hores convingudes,
amb els medis tècnics escaients, amb la salvetat de força major.
b) A que l’activitat s’ajusti, en tot cas al principi d’igualtat davant la Llei i sigui congruent amb els motius i fins
que ho justifiquen.
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c) A que les taxes a abonar vinguin legalment fixades en la Ordenança Fiscal corresponent.
d) Als demés drets qu'es derivin de l`aplicació del present Reglament o vinguin fixats en les disposicions
legals que li siguin d’aplicació.
Article 16é.- Els usuaris del servei restaran obligats:
a) A col·locar les deixalles o residus sòlits en les bosses homologades i receptacles adequats en les hores i
llocs determinats.
b) A no incloure als receptacles matèries que no tinguin la consideració de deixalles o residus sòlits referits a
les activitats o situacions determinades als articles 6é. i 7é.
c) A satisfer les tasses en la quantitat i forma fixada en la Ordenança Fiscal corresponent.
d) A complimentar qualsevol altra obligació derivada del present Reglament i disposicions legals que li siguin
d’aplicació.
CAPÍTOL VII
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 17é.- Els usuaris del servei seran responsables de les infraccions a aquest Reglament comeses per
ells, els seus familiars o assalariats.
Article 18é.- Tenen la consideració de faltes:
a) La no utilització de bosses i el dipòsit de les mateixes als contenidors.
b) El col·locar-les abans dels horaris fixats.
c) El col·locar bosses en llocs diferents dels senyalats.
d) La inclusió als recipients de matèries que no tinguin la naturalesa de deixalles o residus sòlits, conforme a
el previst en aquest Reglament, a excepció del que es preveu al article 7é.
Article 19é.- Per les faltes s’aplicaran les següents sancions:
- Comminació.
- Sanció fins a 25.000 pessetes.
Article 20é.- Les sancions seran imposades per l’alcaldia previ expedient en el que tindrà audiència l'infractor.
CAPÍTOL VIII
RECURSOS I RECLAMACIONS
Article 21.- Contra qualsevol Ordre o situació de fet que no tingui qualificació d’acte administratiu es podrà
reclamar davant l’alcalde.
Article 22é.- Contra les sancions o resolució de la corporació relatives a la constitució, organització,
modificació o suspensió del servei es podrà recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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Atès que per part del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i el Departament del Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya es du a terme la construcció i establiment d'un abocador comarcal i es preveu la
prestació d'aquest servei amb abast comarcal en aquest moment es produirà la modificació i adaptació del
present Reglament al servei comarcalitzat.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança que consta de 22 articles i una Disposicio Addicional, entrarà en vigor al dia següent
de la seva publicació integra al "Butlletí Oficial de la Província", transcorregut el termini al que es refereix
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
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