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EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
PREÀMBUL
La present ordenança té per objecte la regulació, dins de l’àmbit de les competències de l’Ajuntament de
Móra d’Ebre i dins el seu terme municipal de les següents situacions i activitats:
1.- Ordenar els conceptes bàsics que permetran introduir els criteris de disseny, els equips i els
mecanismes pel soterrament de contenidors i sobretot, en el seu funcionament.
2.- Fomentar la recollida selectiva en tot els seus àmbits i millorar els percentatges de valorització de tots
els residus d’acord amb el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya ( PROGREMIC
2001-2006).
Tanmateix es pretén adoptar criteris de sostenibilitat ambiental en la manera de concebre, dissenyar i
utilitzar de forma efectiva la gestió racional dels residus , així com facilitar la implantació de polítiques de
recollida selectiva dels residus.
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És voluntat d’aquesta ordenança que tots els habitants de Móra d’Ebre així com el sector edificatori doni
resposta a les exigències de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el canvi Climàtic i de la
concreció en el protocol de Kioto, art. 2 “... amb la finalitat de promoure el desenvolupament sostenible els
països aplicaran i/o seguiran elaborant polítiques i mesures de conformitat amb les circumstàncies
nacionals ...”, així com el futur desenvolupament de l’Agenda 21 d’aquest municipi.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. CONTINGUT
Aquesta ordenança desenvolupa de forma articulada un conjunt d’obligacions en els àmbits principals
vinculats a l’edifici i l’espai urbà: 1) Contenidors d’escombraries i recollida selectiva 2) sistema de
recollida amb contenidors de les fraccions orgànica i del rebuig.
Per a garantir l’assoliment dels objectius fixats i dins de les competències de l’Ajuntament s’habilitarà els
següents serveis i procediments en funció de quina sigui la millor solució tècnica i econòmica per la zona
tenint en compte la recollida dels residus.
Article 2. FINALITAT DE L’ORDENANÇA
L’objecte d’aquesta ordenança és el següent:

1.- Contenidors d’escombraries i recollida selectiva.
Regula la tipologia i instal·lacions de contenidors en obres d’urbanització de nous sectors, o noves
promocions d’habitatges, així com normativa dels edificis en relació amb la recollida selectiva, així com
regular l’obligatorietat que els constructors, promotors i/o arquitectes i altres professionals del sector de la
construcció en l’àmbit d’aplicació de les ordenances municipals amb execució dins el terme municipal de
Móra d’Ebre, incloguin en el projecte tècnic la Gestió dels residus (RSU i selectiva) que es produiran com
a conseqüència de la nova implantació d’habitatges i remodelació o nova d’urbanització, edificis
comercials o de negoci.
2.- Fraccions orgànica i del rebuig:
S’entenen com a principals fraccions a separar en origen per part dels habitants de Móra d’Ebre la brossa
orgànica o fracció orgànica dels residus municipals: comprèn els residus orgànics propis de la llar que es
produeixen principalment en les cuines en la manipulació, preparació i consum de menjar.
Article 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Aquesta ordenança és d’aplicació al terme municipal de Móra d’Ebre en aquelles activitats d’urbanització
de sòl i d’edificació, tant de nova com la rehabilitació o reforma integral o canvi d’ús de la totalitat de
l’edifici, de titularitat pública i privada, sense distinció de l’activitat que s’hi realitzi, però en funció de les
necessitats que s’hi prevegin a cada àmbit d’aplicació d’acord amb la normativa vigent.
Article 4. DRETS I DEURES DELS HABITANTS DE MÓRA D’EBRE
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1.- Tots els habitants de Móra d’Ebre han de prendre consciència i col·laborar en el manteniment i
conservació del medi ambient tot procurant adoptar una conducta que tendeixi a evitar i prevenir la
generació de residus i aplicar tècniques de recollida que minimitzin els impactes ambientals i estètics.
2.- Tots els vilatans de Móra d’Ebre han d’assolir el compromís perquè els objectius que es proposen en
aquesta ordenança s’assoleixin des del convenciment personal. No obstant això, cal preveure també
comportaments mancats de civisme que caldrà denunciar per part de la Policia Local, a la vegada que
tots els habitants col·laboraran denunciant, davant l’autoritat municipal, les infraccions que en matèria de
gestió de residus presenciïn o aquelles de les quals tinguin coneixement cert.
3.- L’Ajuntament o l’òrgan que gestioni per delegació el servei, s’obliga a atendre les reclamacions,
denúncies i suggeriments dels habitants, exercint les accions que en cada cas corresponguin.
4.- Tots estan obligats al compliment puntual de la present ordenança i de les disposicions
complementàries de gestió de residus que dicti l’òrgan competent que gestioni el servei. No serà
d’aplicació aquesta ordenança més enllà d’on es presti el servei en cada moment.
CAPÍTOL II. CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES I RECOLLIDA SELECTIVA.
Article 5. OBJECTE
L’objecte d’aquesta ordenança és regular la gestió dels residus dintre del terme municipal de Móra d’Ebre,
i per tant:
Primer.- Aconseguir que la gestió dels residus municipals i la instal·lació i distribució de contenidors a la
via pública es realitzi de la forma més eficaç possible, minimitzant l’impacte visual i mediambiental derivat
de la presència i utilització.
Segon.- Regular la necessitat que els constructors, promotors, arquitectes i altres professionals del sector
de la construcció que presentin sol·licituds d’obres majors amb execució dins del terme municipal de Móra
d’Ebre, incloguin en el projecte tècnic un sistema que permeti gestionar els residus (RSU i selectiva) que
es produiran com conseqüència de la nova implantació d’habitatges.
Tercer.- Adequar els espais, tant públics com privats, per tal de facilitar la instal·lació de contenidors
destinats a la separació de residus per al seu posterior i correcte tractament, en virtut, dels objectius
establerts en la Llei 6/1993, reguladora dels residus i la Llei 15/2003, que modifica l’anterior.
Quart.- La aplicació d’aquests preceptes no seran d’aplicació més allà d’on es presta el servei en el
moment de la sol·licitud d’obres.
ARTICLE 6. REQUERIMENTS TÈCNICS I
1.- Urbanitzacions:
Tots els projectes urbanístics obligats al compliment d’aquesta Ordenança, hauran de preveure el sistema
de gestió de residus i els requeriments tècnics que en aquest moment tingui aprovat, bé l’Ajuntament o bé
l’òrgan que gestioni aquest servei, per tal que s’integri, dins o a les rodalies, el soterrament dels
contenidors de recollida de residus: rebuig, orgànica i les tres fraccions de selectiva ( paper – cartró,
envasos i vidre), o millor sistema possible.
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Cas de nova urbanització s’haurà de preveure el soterrament de contenidors de recollida de residus
anteriorment exposats.
Per a cada cas concret, es justificarà el càlcul amb indicació de la dotació de contenidors necessària.

2.- Edificis
a) Espai interior d’habitatge: el projecte ha de garantir un espai mínim de 150dm, preferiblement a
les cuines, destinat específicament a separar, de manera còmoda, les cinc fraccions de residus:
envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper i cartró, rebuig. El projectista decidirà quin és el
millor sistema i ubicació en funció de la distribució proposada i el justificarà en el projecte
d’obres.
b) Espai comunitari a l’interior d’edificis: cal que l’edifici prevegi un espai habilitat fàcilment
accessible per a dipositar els residus de forma fraccionada per tal de treure’ls a la via pública tal i
com estableixin els serveis tècnics municipals, en funció del model de recollida vigent en cada
moment. L’espai ha de garantir un volum suficient per a encabir i maniobrar cinc contenidors de
capacitat proporcional al nombre d’habitatges, així com una correcta ventilació, on es justificarà
el volum i la superfície en el projecte.
c) Espai interior als locals comercials o de negoci: per preveure la separació dels diferents residus
que generi la pròpia activitat comercial o de negoci.
d) Espai exterior en comunitats amb jardí: previsió d’un espai destinat a fer compostatge de les
restes vegetals del jardí.
En tots els projectes on tècnicament sigui viable s’haurà de proposar preferentment, el sistema de
soterrament de contenidors. Cal tenir en compte que aquest sistema, a més minimitza l’impacte ambiental
i els problemes derivats de les males olors, constitueix un atractiu més alhora de la promoció dels
habitatges, eles propietaris dels quals no hauran de suportar els inconvenients d’una bateria de
contenidors davant la seva façana, porta o finestra.
En el cas d’edificis en què pel volum d’habitatges i per la seva situació geogràfica només sigui necessària
la instal·lació de contenidors de recollida de les fraccions de rebuig i de matèria orgànica, el constructor
podrà/ haurà d’integrar-los dins de l’edifici i per a ús exclusiu dels propietaris i/o habitants de la finca.
(REHABILITACIÓ).
En aquests casos s’haurà de procurar facilitar al màxim el sistema de buidatge i l’accés als contenidors al
de servei de recollida de residus
En cas que es proposi algun sistema alternatiu al soterrament es justificarà la impossibilitat d’instal·lació
d’aquest sistema.
Art. 7 . REQUERIMENTS TÈCNICS II
El projecte també haurà de justificar, per a cadascuna de les cinc fraccions:
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El nombre i volum de contenidors soterrats.
El sistema de contenidor.
L’indret d’ubicació.

Art. 8. CONSIDERACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
En cap cas l’empresari/constructor podrà instal·lar un sistema diferent de recollida de contenidors sense
l’autorització escrita i expressa de l’Ajuntament o òrgan que gestioni aquest servei en el moment de
sol·licitud.
Per a la instal·lació dels contenidors es podrà proposar la utilització tant de sòl lliure de domini públic com
privat.
Quan per motius tècnics no sigui viable la instal·lació de contenidors soterrats, l’interessat haurà de
proposar-ne un alternatiu, amb preferència per aquells que minimitzin l’impacte visual i facilitin la recollida
dels residus, ja sigui proposant un emplaçament integrat dins l’edifici o amb reserva d’espai a la via
pública. En tot cas també requerirà informe favorable dels tècnics municipals.
El cost econòmic derivat de les obres de condicionament del terreny i de la instal·lació per al soterrament
de contenidors recollida de residus: rebuig, orgànica i les tres fraccions de selectiva ( paper – cartró,
envasos i vidre) o d’altres sistemes, anirà a càrrec del titular de la llicència d’obres.
No s’atorgarà cap llicència si no disposa de l’informe favorable relatiu al sistema de gestió de residus.
CAPÍTOL III. DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE REBUIG
Art. 9. El Rebuig d’origen domèstic.
1.- Tots els usuaris tenen dret d’utilitzar el servei de recollida per lliurar el rebuig dels residus municipals.
2. Correspon als usuaris separar en origen el rebuig de la resta de deixalles.
3.- Correspon als usuaris lliurar el rebuig dins d’una bossa especial, impermeable i tancada, als
contenidors específics, els dies i en l’horari corresponent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Atès que aquest servei es du a terme amb abast comarcal s’estarà al que es disposa al conveni signat
entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre i el Consell comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es fixen els termes
de la delegació de competències entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre a favor del Consell Comarcal en
matèria de gestió de residus municipals i annexes.
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Tanmateix l’aplicació d’aquesta ordenança restarà condicionada a les disposicions i requeriments de la
normativa comunitària, estatal, autonòmica legalment establerta, així com al Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
DISPOSICIO TRANSITÒRIA
Primer: Unitats d’actuació que no hagin estat aprovades per l’Ajuntament en el moment d’entrada en vigor
de l’ordenança, i per a aquelles que ja disposin d’autorització municipal però que el seu estat d’execució
ho permeti i així es consideri oportú pels serveis tècnics municipals.
Segon: Reformes: Ala efectes d’aquesta ordenança tindran la consideració de reformes totes aquelles
modificacions dels projectes a que fan referència els punts primer i segon d’aquest article, estiguin o no
aprovades per l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de
l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al BOPT.
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