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Ordenança reguladora de la neteja viària, recollida de residus sòlids
urbans i gestió dels parcs verds del terme municipal de Manacor
Exposició de motius
La llei de règim local vigent considera una competència municipal la neteja viària, la
recollida i el tractament dels residus sòlids urbans, que defineix com a serveis mínims
de prestació obligada per part de l’Ajuntament, en línia amb la legislació tradicional
sobre la matèria. Significativament, incorpora al marc de competències municipals la
protecció del medi ambient, una qüestió primordial en l’actualitat i que enllaça amb el
mandat constitucional consagrat a l’article 45 de la Constitució espanyola.
El manteniment de la neteja viària i de la correcta gestió dels residus urbans no depenen
exclusivament de l’actuació dels poders públics sinó, i en gran manera, de la presa de
consciència dels ciutadans, considerats individualment i col·lectivament, de llur
obligació de conservar el medi ambient i, si escau, esmenar el dany causat.
En aquest sentit, aquesta ordenança desenvolupa les normes de comportament i
col·laboració ciutadana, determina les obligacions específiques que corresponen als qui,
per conveniència de les seves activitats econòmiques, socials o lúdiques incideixen
singularment sobre les condicions de salubritat, seguretat i ornat públic, establint
mesures preventives i delimitant les responsabilitats que se’n derivin.
La present ordenança constitueix una revisió de l’Ordenança Municipal Reguladora de
la Neteja, Deixalles i Recollida de Residus Urbans publicada en el BOIB núm. 95, de 8
d’agost de 2002, quedant derogada aquesta ordenança amb l’entrada en vigor de la
present. Aquesta revisió es redacta en el marc dels següents factors:
1. La nova realitat econòmica i social de Manacor, amb una creixent diversificació
de les activitats econòmiques i un increment de la pressió poblacional.
2. Les accions proposades com a prioritàries dins dels plans d’acció del procés
d’Agenda Local 21 de Manacor, incloïen l’ampliació i aplicació de les
ordenances ambientals municipals en matèria de medi ambient, especialment en
matèria de residus i contaminació, entre d’altres.
3. Incorporació i adaptació a les especificacions establertes en la Revisió del Pla
Director Sectorial de Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000 de 28 de
febrer) aprovada definitivament per Acord del Ple del Consell de Mallorca de
data de dia 6 de febrer de 2006 i publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de
2006.

TÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte de l’ordenança.
La present ordenança té per objecte, dins el marc de les competències municipals,
regular dins del terme municipal de Manacor:
1. La neteja viària i dels espais d’ús públic, tan pel que fa a la seva realització com al
seu correcte manteniment.
2. Regulació de la recollida i gestió dels residus urbans o municipals, en compliment i
adaptació al que estableix el Pla Director Sectorial de Residus Urbans de Mallorca
(Decret 21/2000 de 18 de febrer) i la seva posterior revisió publicada al BOIB
núm.35, de 9 de març de 2006.
3. Els drets i deures dels productors i posseïdors de residus urbans i assimilables
ubicats en el municipi de Manacor.
4. La utilització, el funcionament i la gestió dels parcs verds del municipi de Manacor i
les relacions entre els responsables d’aquest servei i els usuaris del mateix.
En els casos no regulats per aquesta ordenança però que per les seves característiques o
circumstàncies pugin estar compresos en el seu àmbit d’aplicació, s’hi aplicaran per
analogia les normes d’aquesta que tinguin similitud amb el cas contemplat.
Article 2. Conceptes que afecten a la present ordenança.
Les definicions dels conceptes que apareixen en aquest text es troben detallades en
l’annex I.
Article 3. Competències municipals
a) La prestació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i gestió
dels parcs verds del municipi de Manacor.
b) Establir les normes de comportament i col·laboració ciutadana per tal d’evitar
l’embrutiment i deteriorament de la imatge dels nuclis del terme municipal de
Manacor.
c) Atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans del municipi de
Manacor.
d) Exercir de policia com a mesura de prevenir i/o sancionar les accions que afectin
negativament als serveis anteriors. L’Ajuntament pot obligar als infractors a reparar
els desperfectes o incompliments sense perjudici d’imposar les sancions pertinents.
e) Informar als ciutadans del funcionament dels diferents sistemes de gestió de residus
sòlids urbans.
f) Realitzar subsidiàriament els treballs de neteja i de gestió de residus que segons
l’Ordenança han d’efectuar els ciutadans, després del requeriment previ als
propietaris o usuaris, i se’ls imputarà el cost dels serveis prestats sense perjudici de
les sancions administratives que corresponguin en cada cas.
g) Establir a través de les ordenances fiscals, les taxes que hauran d’abonar els usuaris
en contraprestació als serveis de neteja, recollida i tractament de residus.

h) Informar als ciutadans de les obligacions i deures que es deriven de la normativa
administrativa d’ordre superior respecte als residus generats als habitatges, oficines,
comerços, empreses, etc.
Article 4. Drets i deures generals dels ciutadans:
a) Complir la present Ordenança.
b) Denunciar les infraccions que es deriven de la present Ordenança.
c) Pagar les corresponents taxes relatives a la prestació del servei de recollida i
tractament de residus urbans i neteja viària.
d) Mantenir una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament del municipi,
a la minimització de la producció de residus, a la separació de les fraccions
reciclables i, en general, a la preservació de l’entorn de Manacor.
e) Dirigir les seves reclamacions, denúncies i suggeriments directament a l’Ajuntament
de Manacor.
TÍTOL II. NETEJA VIÀRIA I NORMES DE COMPORTAMENT SOBRE LES VIES
I ZONES PÚBLIQUES
Capítol I. Prestació del servei de neteja viària
Article 5. Constitueix una competència reservada a l’Ajuntament la prestació del servei
de neteja viària, estant obligat a gestionar-lo mitjançant qualsevol de les formes
previstes a la normativa en matèria de règim local.
El servei de neteja viària es prestarà amb caràcter obligatori a:
a) Vies públiques municipals.
b) Parcs, jardins, zones verdes i la resta d’espais lliures municipals.
c) Altres espais i béns de domini i ús públic municipals.
La freqüència de neteja viària dependrà d’una sèrie de variables com són la temporada
en els nuclis turístics, la pressió a què estigui sotmesa la via pública, l’existència de
col·legis, la proliferació d’establiments d’oci, etc.
La neteja viària que facin els veïns davant la seva façana no suposarà mai una sanció i
serà recomanable sempre i quan no provoqui molèsties a la resta de veïns i vianants ni
generi acumulacions o disposicions inadequades de residus.
Article 6. La neteja de les vies, zones comunes, zones verdes, balcons, etc. de domini
particular l’haurà de dur a terme la propietat. No obstant hi ha excepcions que es
descriuen en el capítol III. Si per qualsevol causa la neteja d’alguna d’aquestes vies es
deixa pels serveis municipals o entitat autoritzada, la propietat està obligada al
pagament de les despeses sobrevingudes.

Article 7. La neteja de la via i zones públiques comprèn la neteja i recollida de residus
en la xarxa viària municipal i concretament inclou:
a) La neteja, buidament i el manteniment bàsic de papereres.
b) La retirada d’animals morts de la via pública.
c) La neteja del paviment de les vies públiques.
d) La neteja d’excrements de cans, coloms i altres animals domèstics.
e) La retirada de voluminosos abandonats a la via pública.
f) La neteja dels escocells dels arbres.
g) L’escatat de la vegetació espontània.
h) La neteja dels embornals.
Article 8. A les vies públiques, queda prohibit:
1. Tirar a la via pública cap tipus de residu (papers, llosques, xiclets, excrements, etc.),
tan per part dels vianants com per part dels ocupants de vehicles i habitatges.
2. El desguàs damunt la calçada o voravies d’aigua procedent d’aparells de refrigeració,
així com l’abocament i el degoteig d’aigua des de les terrasses i balcons dels
habitatges.
3. Abandonar a la via pública els residus que resultin de netejar jardins, patis o terrasses o
de podar arbres.
4. Espolsar catifes, roba i utensilis domèstics sobre les vies i espais lliures públics tant si
l’operació té lloc des de balcons com si es fa directament sobre la via pública.
5. Evacuar aigua bruta damunt les vies, espais lliures públics i embornals.
6. Dipositar o estacionar a la xarxa viària pública qualsevol tipus d’objecte o material que
obstaculitzi o impedeixi la normal prestació del servei de neteja viària i pugui afectar a
la seguretat vial o dificultar el pas dels vianants. Es prohibeix especialment
l’abandonament de carretons de compra, que sempre s’han de retornar a l’establiment
comercial de procedència.
7. Llençar cap a l’exterior, sobre les vies o espais lliures públics, residus procedents de
l’agranada o neteja dels habitatges, balcons, comerços i oficines i altres locals, edificis
o recintes.
8. El dipòsit de bosses de residus domiciliaris a dins i fora de les papereres, l’ús de les
quals es reserva exclusivament als residus produïts ocasionalment pels vianants.
9. Banyar-se o rentar animals, roba, fruites, verdures o objectes de qualsevol mena als
estanys i fonts públiques.
10. Abandonar en la via pública les defecacions dels animals. Els propietaris han de
recollir les defecacions que els seus cans o altres animals de companyia hagin realitzat
en la via pública i dipositar-les en els contenidors específics, papereres o contenidors.
En els “pipicans” i espais específics en què els propietaris poden deixar defecar els
cans també cal recollir els excrements i dipositar-los en els contenidors específics,
papereres o contenidors.
11. Deixar menjar disponible per als animals a la via pública. Queden exceptuades
d’aquesta norma les actuacions especifiques per al control de poblacions d’animals en
l’entorn urbà que comptin amb l’autorització dels serveis municipals.
12. Rentar i/o reparar vehicles en les vies públiques.

13. Realitzar activitats en la via pública que la puguin embrutar, entre d’altres, manipular
residus, seleccionar i acumular materials sense autorització, realitzar activitats de
pintura i envernissat, etc.
14. L’abocament o l’abandonament de residus o deixalles, qualsevol que en sigui la natura,
proporció o quantitat als camins, a les platges, zones costaneres o espais de domini
públic o abocar-los al mar o als torrents.

Capítol II. El manteniment de la neteja viària com a resultat d’un comportament cívic
Article 9. En aquest capítol es regulen tota una sèrie de mesures encaminades a satisfer el
dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat.
Els articles inclosos en aquest capítol s’apliquen:
1. A tots els espais públics de la ciutat (carrers, vies de circulació, places, avingudes,
passejos, parcs, fonts, etc.) així com a les construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i
a la resta de béns i elements de domini públic municipal ubicats en els espais públics.
2. Aquest capítol s’aplicarà també als espais de titularitat privada quan s’hi realitzin
conductes o activitats que tenguin conseqüències negatives per a l’espai públic o per a
la convivència.
Els ciutadans i vianants estan obligats a prevenir l’embrutiment del municipi de Manacor
d’acord amb el que preveu aquesta ordenança i les disposicions que la desenvolupin.
L’Ajuntament exigirà el compliment immediat d’aquesta Ordenança i obligarà al causant a
reparar el dany causat, sense perjudici de la sanció que correspongui.
Article 10. Papereres, contenidors de vorera i altres contenidors específics ubicats a la via
pública
a) Està prohibit que el ciutadans i el públic en general manipuli les papereres, els
contenidors i els seus elements (horquilles, subjeccions, etc.) sense autorització dels
serveis municipals; es prohibeix especialment desplaçar-los, buidar-los, arrabassar-los
o dur a terme qualsevol altre acte que en deteriori la imatge, els inutilitzi, redueixi l’ús
a què estan destinats o escampi els residus en ells dipositats per la via pública.
b) Queda prohibit dipositar bosses de fems dins i fora de les papereres de la via pública..
c) Abocar llosques enceses o qualsevol altre matèria incandescent o corrosiva a les
papereres o contenidors de la via pública.
d) Deixar residus a sobre, a terra o al costat dels contenidors de residus, quan encara hi ha
espai disponible en el seu interior.
e) Queda prohibit dipositar-hi qualsevol residu no adient a cada tipus de contenidor o
paperera.
Article 11. Necessitats fisiològiques

Es prohibit fer les necessitats fisiològiques com ara defecar, orinar, escopir, en qualsevol
dels espais definits en l’article 9, així com en els portals, escales i façanes de titularitat
privada que delimiten l’espai públic. Aquestes necessitats només es podran realitzar en les
instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a aquest fi.Està especialment
prohibida la conducta descrita en l’apartat anterior quan tengui lloc en espais de
concorreguda afluència de persones o siguin freqüentats per menors.
Article 12. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques
a) Es prohibit realitzar qualsevol tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o
grafisme, amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element o
superfície de l’espai públic, així com en l’exterior o interior d’equipaments,
infrastructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general inclosos el
mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general. Queden exclosos els murals
artístics que es realitzin amb l’autorització del propietari o amb autorització municipal.
b) Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera
visible o permanent en la via pública, serà necessària l’autorització expressa de
l’Ajuntament.
L’ajuntament, subsidiàriament podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció,
amb càrrec a la persona o persones responsables i sense perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
Article 13. Mesures de prevenció de producció de residus generats per pancartes, cartells,
fullets i publicitat comercial.
a) La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d’efectuar-se
únicament en els llocs expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal. Es
prohibeix la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en
qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense
autorització expressa de l’Ajuntament.
Els titulars de l’autorització a què es refereix el punt anterior seran els responsables de la
retirada dels materials instal·lats i de reposar els elements al seu estat anterior, d’acord amb
les indicacions que donin els serveis municipals.
b) Es prohibeix esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells i anuncis, pancartes i
objectes similars.
c) Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles amb
finalitat comercial, així com escampar i llençar tota classe de fullets o papers de
publicitat comercial o qualsevol material similar a la via pública. Es prohibeix deixar
la publicitat enganxada a les portes i finestres de les finques.

Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del missatge
respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb els autors
materials del fet.
Pel que no està contemplat en aquesta ordenança serà d’aplicació la regulació específica de
publicitat.
Capítol III. La neteja viària derivada de l’ús especial de la via pública.
Article 14. És responsabilitat dels particulars mantenir nets aquells terrenys que, tot i ser
públics, restin subjectes a un ús privatiu per particulars i altres administracions públiques o
entitats, prèvies les oportunes llicències o concessions.
Article 15. Els titulars d’establiments, fixes o no, com bars, cafès, quioscs, llocs de venda o
similars, estan obligats a mantenir en condicions adients de netedat les pròpies
instal·lacions, l’espai de la via pública que ocupin amb taules, cadires, etc. i l’espai urbà
sotmès a la seva influència. Aquests hauran d’instal·lar pel seu compte i càrrec les
papereres necessàries en la seva façana exterior per preservar la neteja dels voltants, tenint
en compte les característiques dels residus per a la seva correcta selecció, essent també
responsables del seu correcte buidament. En cas que no s’instal·li la paperera,
l’Ajuntament podrà requerir i determinar les papereres a instal·lar atorgant un mínim
prudencial per a la seva col·locació, si transcorregut el termini no s’ha procedit a la
col·locació, ho farà l’Ajuntament a càrrec del titular o concessionari.
Article 16. La neteja dels mostradors, portes, tendals o cortines dels establiments
comercials es durà a terme de manera que desprès quedi neta la via pública. Aquestes
operacions hauran de realitzar-se abans de les 10.00 del matí.
Article 17. Les empreses de lloguer de vehicles no podran realitzar en cap cas la neteja dels
vehicles, ni estacionar els seus vehicles en la via pública sense l’autorització adient i
sempre dins del compliment de la regulació normativa específica. Per tant, hauran de
disposar d’un espai que per al dipòsit-estacionament i per a dur a terme la neteja. Els
projectes d’activitat hauran de comptar amb la previsió d’aquest espai.
Article 18. Mesures de minimització de residus en la via pública.
a. Els establiments fixes que serveixen menjar amb embolcalls i begudes, tals com
establiments de menjar ràpid, bars, cafès, etc., han de prendre mesures per a reduir la
producció de residus de tassons i el seu abandonament en les vies i espais públics. En
qualsevol cas, els establiments que serveixen menjar dins embolcalls i begudes dins
tassons de plàstic hauran de limitar, en la mesura del possible, la sortida d’aquesta mena de
materials del recinte o àrea d’influència propera i, en qualsevol cas, hauran de prendre
mesures de conscienciació cívica per evitar l’abandonament inadequat dels residus que es
generen i fer-se responsables de les tasques de neteja de l’àrea d’influència propera de
l’activitat.

b. Els establiments comercials que disposen, entre els seus equipaments, carretons de
compra, estan obligats a establir mesures de prevenció de la dispersió i abandonament
d’aquests elements fora del recinte de l’activitat comercial, a més d’establir mesures
correctores de la dispersió dels propis carretons. En qualsevol cas, els carretons de compra
estaran sempre identificats amb el nom comercial de l’activitat.
Article 19. Activitats públiques al carrer i espais públics.
1. Els organitzadors d’un acte públic al carrer o en un espai públic seran responsables de la
brutor produïda com a conseqüència de la celebració d’aquest acte. Als efectes de la neteja,
els organitzadors estan obligats a informar l’Ajuntament del lloc, recorregut i horari de
l’acte que es celebrarà.
2. L’Ajuntament assumeix la neteja dels espais públics on es facin actes culturals, festius o
cívics, organitzats per entitats sense ànim de lucre, prèvia petició formal d’ús de l’espai i
que promogui, patrocini o autoritzi l’Ajuntament.
3. En aquells supòsits en què els organitzadors d’un acte públic en una via o espai públic
no efectuïn posteriorment la neteja del carrer, essent-hi obligats, aquesta serà efectuada
subsidiàriament pels serveis municipals a càrrec de l’organitzador, amb independència de
la sanció corresponent.
Article 20. En aquells actes que tenguin lloc al carrer amb l’autorització pertinent, en els
quals es serveixin begudes o menjar es prioritzarà l’ús de plats i tassons retornables.
Capítol IV. L’embrutiment i la neteja de la via pública derivada d’obres i activitats
diverses
Article 21. Responsabilitat dels titulars d’obres i altres activitats.
Els titulars d’obres i altres activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la via pública
estan obligats a adoptar les mesures adients per evitar-ho, així com la de netejar la part de
la via pública i els elements estructurals que s’hagin vist afectats i retirar els materials
residuals.
Article 22. Mesures preventives.
Sense perjudici de les condicions que es determinin en la llicència d’autorització que
empari l’execució d’obres, instal·lacions o altres activitats, d’acord amb la normativa
urbanística i sobre l’ocupació i activitats en espais lliures públics o d’ús públic, s’han
d’observar les següents mesures preventives:
a) Els residus i materials de subministrament que s’han d’utilitzar a les vores no ocuparan
la via pública ni les voreres sense la prèvia autorització municipal. En tot cas, es
prohibeix l’ocupació de la via pública per àrids a granel.
b) La utilització de contenidors per a residus de construcció i demolició serà sempre
preceptiva quan els materials excedeixin del volum d’un metre cúbic, excepte en les

c)

c)

d)

e)

obres d’urbanització de la via pública. Si els contenidors o sacs han d’estar situats en
la via pública serà sempre preceptiva la corresponent autorització. Els contenidors i
sacs han de disposar de tancament per evitar abocaments incontrolats i han d’estar
degudament senyalitzats. Els contenidors i sacs han de romandre tancats o coberts el
màxim temps possible que permeti l’activitat; en qualsevol cas, han de quedar
correctament tapats o coberts fora de l’horari de treball a l’obra o a l’activitat.
Els promotors o titulars de l’activitat seran responsables de la neteja de l’àrea
afectada pels contenidors i sacs i de la recollida dels residus que hagin quedat
incorrectament dipositats en les rodalies del contenidor.
Les superfícies immediates als treballs de prospeccions, canalitzacions i connexions
realitzades en la via pública hauran de mantenir-se sempre netes i exemptes e materials
residuals. En tot cas, les terres extretes s’hauran de protegir de tal manera que
impedeixi que els materials s’escampin.
La càrrega i descàrrega de materials s’ha d’efectuar en el recinte o les zones
prèviament tancades, instal·lant conductes per a la càrrega i descàrrega de materials de
construcció i enderrocs, per tal de garantir la seguretat de les persones i evitar
l’embrutiment de la via pública.
Les operacions complementaries d’obres i instal·lacions, com per exemple pastar,
serrar, llimar, soldar i similars s’han d’efectuar, en tot cas, a l’interior de l’immoble,
solar o zona acotada de les vies o espais lliures públics determinats en la corresponent
autorització administrativa.

Article 23. Les persones o entitats que realitzin petites obres a la via pública amb motiu de
canalitzacions, tapat de cales, etc. han de retirar la runa i els enderrocs dins les 48 h.
següents a la finalització dels treballs, mentrestant es deixaran totalment senyalitzats i
degudament dipositats en saques o contenidors destinats a aquesta finalitat concreta, per tal
de no entrebancar la circulació de vianants ni de vehicles. Si el termini no és suficient, el
peticionari ho farà saber al servei amb un termini màxim prorrogable de 48 hores.
Article 24. Transport de materials d’obres i residus.
a) Els propietaris i conductors de vehicles que transportin terres, runes, matèries polsoses,
formigó o qualsevol altre matèria que quan s’escampi embruti la via púbica i que, per tant,
puguin ocasionar danys a terceres persones, hauran de prendre tota classe de mesures per
evitar-ho, especialment tapant adequadament la càrrega amb lones, veles o elements
similars.
b) Acabada la càrrega o descàrrega de qualsevol vehicle, el seu personal netejarà les
voravies i carrers que hagi embrutat durant l’operació, retirant de la via pública els residus
escampats. Seran responsables de l’incompliment els propietaris dels vehicles i, en cas que
aquests no siguin coneguts, ho seran els titulars dels establiments o finques on s’hagi
efectuat la càrrega o descàrrega.
Capítol V. De la neteja i manteniment de solars i immobles

Article 25. Els propietaris de solars, terrenys i immobles els hauran de mantenir lliures de
deixalles i residus i en les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic
i, en tot cas hauran de realitzar-ne el tancament dels solars i terrenys. La prescripció
anterior inclou l’exigència de la desratització, la desinfecció dels solars i l’eliminació de
les proliferacions de restes vegetals que puguin suposar molèsties per al veïnatge i riscos
d’incendi. És potestat de l’Ajuntament la inspecció i la realització subsidiària dels treballs
de neteja, després dels tràmit administratiu corresponent, siguin els solars de propietat
pública o privada.
Article 26. Els serveis municipals poden procedir subsidiàriament a l’execució dels treballs
a què fa referència l’article anterior amb la imputació del cost dels treballs realitzats a
càrrec dels propietaris de solars i terrenys i sense perjudici de les sancions corresponents.
En cas d’absència manifesta dels seus propietaris, serà potestat de l’Ajuntament, després
dels tràmits legals necessaris, l’enderroc del tancament dels solars de propietat privada
quan per motiu d’ús públic es faci necessari accedir-hi.
L’Ajuntament imputarà als propietaris els costos de l’enderrocament a què fa referència
l’article anterior, així com els de reconstrucció de la part afectada del tancament.
Article 27. Està totalment prohibit abocar temporal o definitivament qualsevol tipus de
residu en un solar o parcel·la, tan públics com privats.
Article 28. Els propietaris de les finques, habitatges i establiment, o subsidiàriament els
titulars de l’ús dels mateixos, tenen l’obligació de tenir sempre netes les diferents parts
dels immobles que siguin visibles des de la via pública, de manera que s’aconsegueixi
una uniformitat en la seva estètica, d’acord amb el seu entorn urbanístic, i es mantinguin
les condicions adients de seguretat, salubritat, neteja i ornament públic.
TÍTOL III. DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS O MUNICIPALS
Capítol VI. Objecte i tipologies de residus objecte de recollida.
Article 29. Els objectius d’aquest títol són regular:
- la tipologia de residus urbans objecte de recollida municipal
- la prestació del servei de recollida de residus urbans
- les obligacions dels ciutadans en referència a la separació i disposició dels residus
urbans i assimilables per a la posterior recollida i corresponent tractament.
Article 30. Residus urbans en funció de llur procedència
Són residus urbans o municipals els que es generen en els domicilis particulars,
comerços, oficines i serveis, així com tots aquells que no tenguin la classificació de
perillosos i que per la seva naturalesa o composició es puguin assimilar als produïts als
anteriors llocs o activitats. Concretament:

a) Els generats als domicilis per l’activitat domèstica particular.
b) Els produïts per activitats comercials (hotels, restaurants, bars, comerços,
oficines, etc.) assimilables en quantitat i qualitat als que es produeixen als
domicilis.
c) Els produïts pels centres d’ensenyaments públics i privats que siguin
assimilables a residus domèstics.
d) Els produïts a les instal·lacions públiques assimilables a residus domèstics.
e) Els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes i platges.
f) Animals domèstics morts que es trobin en la via pública.
Article 31. Els productors de residus no inclosos en la llista anterior hauran de gestionar
per ells mateixos la correcta eliminació dels residus que produeixin, d’acord amb la
normativa vigent.
Article 32. Els residus produïts per les activitats domèstiques, comercials, industrials o
de serveis han de ser sempre gestionats segons la normativa vigent i no es permesa
l’eliminació de residus valoritzables mitjançant la crema.
Article 33. Les activitats que produeixin residus perillosos tenen l’obligació de
comunicar-ho als òrgans competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
eliminar els seus residus perillosos a través dels gestors de residus perillosos adients i
sol·licitar les autoritzacions administratives que calguin. En qualsevol cas, queda
prohibida l’aportació de residus catalogats com a perillosos a qualsevol dels contenidors
de residus urbans o a la seva àrea propera.
Article 34. Classificació dels residus urbans en funció de la seva composició.
Per tal de definir les diferents formes per a la seva gestió, els residus municipals es
divideixen en les fraccions residuals següents:
1. Residus municipals ordinaris.
1.a. Paper-cartró: diaris, revistes, fullets, cartons, paper escrit, paper d’ordinador, paper
de cuina i tota casta d’embalatges de paper i cartó.
1.b. Vidre: residus de botelles d’aigües minerals de vidre, de vins, licors, cerveses,
refrescos, pots de vidre d’aliments, confitures, etc.
1.c. Envasos lleugers: inclou els plàstics d’envasos, metalls d’envasos com llaunes o
embalatge, els brics i els plàstics films de les bosses, entre d’altres.
1.d. Tèxtils: inclou restes de roba, padaços, calçat i altres peces de vestir de pell, que es
generen de forma ordinari en els habitatges particulars.
1.e. Matèria orgànica: comprèn els residus orgànics propis dels domicilis que es
produeixen principalment en les cuines per manipulació, preparació i consum de
menjar, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara mercats,
restaurants, hotels, comerços d’aliments, superfícies comercials i altres. També
s’inclouen en aquesta categoria els residus de jardineria i poda, tan si provenen d’espais
públics i privats, si el volum generat no arriba a la categoria de residu voluminós.

1.f. Són els residus domiciliaris no inclosos en cap de les fraccions residuals anteriors i
que, tot i que formin part d’algun d’ells, no són valoritzables.
2. Residus voluminosos.
Són els que no es poden evacuar per mitjans convencionals de recollida per causa de la
seva envergadura, com grans electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i
altres. Els sistemes de recollida són els porta a porta prèvia petició telefònica o
l’aportació directa al parc verd.
3. Residus municipals especials procedents de les activitats domèstiques
Tenen el mateix origen que els residus ordinaris, però a causa de la seva composició hen
de gestionar-se de forma diferenciada perquè poden comprometre la recuperació d’altres
fraccions, a més de comportar un risc pel medi ambient o per la salut de les persones,
com ara pintures, fluorescents, piles usades, olis usats, bateries de cotxe, runes i
enderroc de petites reparacions domiciliàries, pneumàtics fora d’ús, etc.
Article 35. Mesures i actuacions de conscienciació
L’Ajuntament podrà dur a terme mesures encaminades a fomentar la reducció de residus
mitjançant actuacions com:
a) Foment de la utilització d’envasos retornables.
b) Foment del compostatge domèstic de la fracció orgànica dels residus municipals en
els domicilis particulars.
c) Inclusió a la política de compres municipals de criteris d’adjudicació favorables a la
reducció en origen i el foment de productes residuals.
d) Posada en funcionament de mecanismes per incentivar mesures de reducció i de
recollida selectiva de residus municipals.
Capítol VII. Recollida de residus urbans en massa o resta.
Article 36. Es considera residu urbà en massa o de resta aquell residu no seleccionat que
es produeix en l’activitat normal dels habitatges, els produïts a les oficines, petits
comerços, serveis i petites indústries, sempre que la seva naturalesa, composició i
quantitat puguin assimilar-se als dels habitatges.
Article 37. Fins que l’Ajuntament estableixi un sistema de recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals els ciutadans podran dipositar les seves restes
orgàniques com a residu urbà en massa o resta. Mentrestant, l’Ajuntament fomentarà i
impulsarà la realització del compostatge casolà. Així mateix, les restes de podes dels
habitatges particulars poden dipositar-se en els parcs verds.
Article 38. La recollida de residus en massa o resta serà realitzada per l’Ajuntament a
través de qualsevol de les formes de gestió previstes en la legislació de règim local.
Article 39. Sistema de recollida

1. El sistema de recollida de residus en massa és a través de contenidors de residus de
voravia, a més de la recollida per bolseig porta a porta establert en determinades zones
del nucli de Manacor, justificat per les característiques dels carrers del centre de
Manacor que no permeten la instal·lació de contenidors de voravia. La relació de carrers
on es realitza la recollida per bolseig es troba actualitzada i disponible a les oficines
municipals de l’àrea de medi ambient.
2. La recollida dels contenidors de voravia es realitzarà a través de camions
recol·lectors.
3. En la zones de bolseig, la disposició de les bosses apilades s’efectuarà deixant les
bosses tancades en la voravia, cantó o lloc especialment assenyalat , davant de l’entrada
de cada un dels habitatges o edificis. La recollida només podrà ser serà realitzada pel
servei municipal autoritzat. Mai es podran entregar els residus urbans als operaris
encarregats d’agranar i regar els carrers.
4. A les colònies, poblats, establiments o complexos turístics, etc., amb carrers interiors
o sales específiques per a la disposició dels contenidors on no sigui possible l’accés del
vehicle de recollida de residus per davant o aprop dels portals, les comunitats,
propietaris o residents traslladaran, amb els seus propis mitjans, els residus al lloc més
proper por on passi el camió col·lector, d’acord amb el que estipulen les presents
ordenances.
Article 40. El servei de recollida domiciliària de residus en massa no compren:
- la recollida i tractament de residus produïts a conseqüència de les activitats o
situacions següents: industrials, de construcció, agrícoles o ramaderes.
- els residus d’envasos de vidre, paper-cartró, envasos de plàstic ni llaunes ni, en
general, els que disposen de vies d’aportació susceptible de recollida selectiva i
reciclatge, els quals hauran de ser dipositats dins dels contenidors selectius de les
àrees d’aportació i parcs verds.
Article 41.
a. Cap tipus de residu urbà no podrà ser evacuat per la xarxa de clavegueram, fins i tot, en
el supòsit que s’hagi triturat prèviament i/o liquat.
b. No es permesa la instal·lació de capoladors domèstics industrials que per les seves
característiques evacuïn els productes capolats a les xarxes de sanejament.
Article 42. Neteja i manteniment dels contenidors de residus en massa
Els serveis municipals són responsables
a) Els serveis municipals són responsables del manteniment i la conservació en
bon estat de tots els contenidors de la via pública.
b) La neteja i manteniment dels recipients i contenidors particulars l’hauran de
realitzar els propietaris o persones que designi la propietat, tot i que poden
establir-se col·laboracions amb els serveis municipals.
c) Per raons extraordinàries es podran realitzar neteges d’emergència per tal de
garantir el manteniment de les condicions de salubritat pública.

Article 43. Ubicació dels contenidors
a) L’Ajuntament decidirà el nombre, volum i ubicació dels contenidors, seguint
sempre les indicacions del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus
Urbans de Mallorca. Així i tot, el lloc d’ubicació podrà ser canviat, prèvia
petició raonada, en base a circumstàncies específiques de la zona.
b) La ubicació dels contenidors a la via pública ha de causar les mínimes molèsties
tant a vianants com a la circulació dels vehicles.
c) Els contenidors s’han de situar prop de l’usuari, garantint al menys un
contenidor per cada 100 habitants de població mitjana anual.
d) Els ciutadans podran fer sol·licituds per a canviar la ubicació dels contenidors de
rebuig, que seran estudiades pels serveis municipals.
Article 44. Producció extraordinària de residus urbans.
Els establiments, comerços turístics i locals públics o privats que produeixin quantitats
considerables de residus hauran d’atendre a les normes i suggeriments del servei de
recollida o personal autoritzat. En aquests casos, quan la quantitat de residus en massa
produïts sigui de tal magnitud que justifiqui l’ús exclusiu de més de la meitat d’un
contenidor de voravia, el titulars de l’activitat responsable hauran d’adquirir els
contenidors propis, compatibles amb els sistemes de buidament establerts al municipi.
Article 45. Drets i deures dels ciutadans.
a) Els ciutadans dipositaran els residus urbans sempre dins bosses tancades i
adequades per evitar el goteig.
b) En les zones on hi ha recollida a través de contenidors de voravia, les bosses de
residus en massa o resta s’han de dipositar dins dels contenidors de residus en
massa entre les 18 h i les 22 h.
c) Les bosses de residus s’han de dipositar dins dels contenidors, en cap cas s’han
de deixar a terra ni damunt el contenidor, si encara hi ha espai en el seu interior.
d) Tancar la tapa del contenidor després de dipositar la bossa de fems.
e) En les zones on hi ha recollida per bolseig porta a porta, les bosses de residus en
massa o resta s’han de dipositar entre les 19 h i les 22h.
f) Disposar d’un contenidor de residus en massa situat prop de l’usuari dins de les
zones urbanes, garantint un contenidor per a cada 100 habitants de població
mitjana anual. Queden excloses d’aquesta norma les zones on es troba
implantada la recollida per bolseig.
g) Els ciutadans de Manacor que viuen en el sòl rústic poden dipositar els seus
residus a qualsevol dels contenidors del municipi de Manacor.
h) Els ciutadans de Manacor tenen el deure de separar les fraccions de paper, vidre
i envasos lleugers i dipositar-les en els contenidors selectius adients.
Article 46. En la disposició i recollida de residus urbans, queda prohibit:
a) Aportar les bosses de residus abans de les 18 h i després de les 22 h en les zones
de recollida a través de contenidors de voravia.

b) Dipositar les bosses de residus abans de les 19 h i després de les 22 h, en les
zones de recollida per bolseig porta a porta.
c) Deixar les bosses de fems i residus a terra quan hi ha espai disponible dins dels
contenidors.
d) Canviar la ubicació d’un contenidor per pròpia iniciativa.
e) Dipositar als contenidors de vorera qualsevol tipus de residu que no
correspongui (residus de construcció, residus perillosos, residus voluminosos,
etc.).
f) Dipositar residus líquids, tòxics i/o perillosos, materials en combustió i objectes
metàl·lics, voluminosos, etc. que puguin avariar els vehicles recol·lectors o
causar danys als operaris encarregats de la recollida.
g) Dipositar residus de paper, vidre i/o envasos lleugers en els contenidors de
residus en massa, ja que aquesta mena de residus disposen de circuits de
recollida selectiva.
h) Dipositar els residus sense bossa.
i) Evacuar qualsevol tipus de residu urbà per la xarxa de clavegueram o de
pluvials.
j) Eliminar mitjançant cremació els residus urbans, assimilables a urbans i residus
valoritzables que disposin de vies de tractament segons la normativa vigent.
i) La instal·lació fixa o temporal de cremadors domèstics, individuals o col·lectius,
per a cremar fems.
Capítol VIII. Recollida selectiva de residus urbans.
Article 47. Són objecte de recollida selectiva les fraccions de paper-cartró, vidre,
envasos lleugers i matèria orgànica. La recollida selectiva de la fracció orgànica dels
residus urbans s’implantarà de forma progressiva en el municipi de Manacor. Els
ciutadans poden presentar la fracció orgànica dels residus municipals sense seleccionar
de la resta fins que l’Ajuntament estableixi un sistema de recollida selectiva.
Mentrestant, l’Ajuntament fomentarà i impulsarà la realització del compostatge casolà i
de recollides específiques de material vegetal d’origen domiciliari. Així mateix, les
restes de podes dels habitatges particulars poden dipositar-se en els parcs verds.
Article 48. Els ciutadans han dipositar les diferents fraccions objecte de recollida
selectiva en els contenidors específics de les àrees d’aportació o bé en els contenidors
específics ubicats als parcs verds del municipi de Manacor.
La fracció de paper i cartró (folis, diaris, revistes, capses, etc.) es dipositarà en els
contenidors blaus de les àrees d’aportació o dels parcs verds.
La fracció de vidre (pots de vidre i envasos de vidre) es dipositarà en els contenidors
verds de les àrees d’aportació o dels parcs verds.
La fracció d’envasos lleugers (llaunes, brics, envasos de plàstic, etc.) es dipositarà en els
contenidors grocs de les àrees d’aportació o dels parcs verds.

La fracció de matèria orgànica: en el cas que l’Ajuntament implanti la recollida
selectiva de la fracció orgànica, els ciutadans i els generadors singulars estaran obligats
a dipositar-la en l’interior de contenidors específics, sempre dins de bosses tancades i
biodegradables, i dins de l’horari que l’Ajuntament estableixi.
Article 49. L’Ajuntament decidirà el nombre, volum i ubicació dels contenidors, seguint
sempre les indicacions del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de
Mallorca. En tot cas es garantirà un contenidor per cada 300 habitants de població
mitjana anual.
Article 50. A l’hora de decidir la ubicació de les àrees d’aportació s’evitarà, en la
mesura que sigui possible, que pugui causar molèsties tant als vianants com a la
circulació normal dels vehicles.
Article 51. Quan l’Ajuntament implanti la recollida selectiva de la fracció de matèria
orgànica es recollirà de la manera que estableixin els serveis municipals.
Article 52. Drets i deures dels ciutadans.
a) Els residus, correctament separats per fraccions, s’han de dipositar sempre a dins els
contenidors específics, en cap cas s’han de deixar a terra o a sobre dels contenidors,
quan hi hagi espai en el seu interior.
b) En cada contenidor només s’hi pot dipositar la fracció que correspon en cada cas.
c) Disposar d’un contenidor selectiu per a cada 300 habitants de població mitjana
anual.
d) Denunciar l’ús incorrecte d’una àrea d’aportació.
e) Tancar la tapa després de dipositar els residus en els contenidors en els casos en què
la recollida no tengui lloc per iglús.
Article 53. Generadors singulars.
Les activitats econòmiques productores de fraccions de residus objecte de recollida
selectiva podran cursar una sol·licitud a l’Ajuntament de Manacor per ésser considerats
com a generadors singulars i ser inclosos, si escau, en la llista de generadors singulars
qualificats.
Article 54. Generadors singulars qualificats.
La condició de generador singular qualificat i, per tant la inclusió en la llista de
generadors singulars qualificats, l’atorgaran els serveis municipals en funció d’una sèrie
de criteris objectius establerts pel Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus
Urbans de l’Illa de Mallorca.
El sistema de recollida de les fraccions reciclables i, per tant, els drets, deures i
obligacions dels generadors singulars depèn de si tenen o no la condició de qualificats.

1. La llista de generadors singulars qualificats serà pública i l’Ajuntament la facilitarà a
les empreses i institucions implicades en la recollida selectiva de residus. Així mateix
l’esmentada llista serà actualitzada permanentment, amb altes i baixes, per tal que
puguin incorporar-se nous generadors singulars qualificats.
2. Els generadors singulars qualificats disposaran d’un servei de recollida porta a porta,
si es troba implantat a Manacor, de les fraccions de paper i cartró, vidre, envasos
lleugers i/o matèria orgànica, i en tot cas compliran les següents condicions:
a) Han de disposar en les seves instal·lacions d’un o més contenidors específics per a
l’emmagatzematge de la fracció objecte de recollida ubicat en un espai de fàcil accés i
que permeti la mobilitat del camió de recollida Els contenidors seran propietat de
l’establiment i tendran una capacitat entre 800 i 1100 litres.
b) Si l’establiment no disposa de l’espai suficient per a col·locar els contenidors
específics s’optarà per una solució alternativa en funció de la fracció objecte de
recollida.
Paper-cartró. S’emmagatzemarà el material i es traurà el dia de la recollida a la façana
de l’establiment , el material es disposarà de la manera que ocasioni menys molèsties als
vianants i s’evitarà que es pugui escampar per la via pública.
Vidre. Es podran col·locar contenidors d’inferior capacitat.
Envasos lleugers. Es podran col·locar contenidors d’inferior capacitat.
Matèria orgànica. Es podran col·locar contenidors d’inferior capacitat.
c) Els generadors singulars qualificats no podran fer ús dels contenidors selectius dels
Parcs Verds del municipi.
d) Les fraccions no poden tenir impropis, és a dir, altres materials no inclosos en la
fracció objecte de recollida. Si les proporcions d’impropis són superiors al 5% no es
durà a terme la recollida i es podran aplicar les sancions corresponents.
Article 55. Els generadors singulars no qualificats.
a) Podran gestionar les seves fraccions objecte de recollida selectiva amb les mateixes
condicions que els particulars, és a dir, fent ús de les àrees d’aportació o dels Parcs
Verds del municipi. Si el volum de residus a aportar posés en perill la saturació de l’àrea
d’aportació els residus s’hauran de transportar fins als Parcs Verds del municipi.
b) En cas que l’Ajuntament estableixi un sistema específic de recollida selectiva per
aquest col·lectiu, aquests s’hauran de d’adaptar a la nova situació de la manera que
estableixin els serveis municipals.

Article 56. Propietat del material reciclat
a) D’acord amb l’article 20 de la Llei 10/1998 de Residus, els posseïdor de residus
urbans estaran obligats a lliurar-los a les entitats locals per al seu reciclatge, valorització
o eliminació, en les condicions que determini l’ordenança. Les entitats locals adquiriran
la propietat dels residus des del lliurament o aportació d’aquests per part del ciutadà
(posseïdor) i, a partir d’aquest moment, aquest últim quedarà exempt de responsabilitat
pels danys que pugin ocasionar aquests residus, sempre que en la seva aportació s’hagi
observat el compliment d’aquesta ordenança i altres normes d’aplicació.
b) Es prohibeix seleccionar i retirar per al seu aprofitament qualsevol classe de material
residual dipositat en els contenidors de recollida de residus. Únicament les empreses
autoritzades pel Consell de Mallorca poden recollir els iglús blaus, verds i grocs
utilitzats per a la recollida selectiva.
Capítol IX. Residus voluminosos
Article 57. Es consideren residus voluminosos aquells residus que per les seves
característiques (dimensions, propietats, pes, etc.) no poden ser objecte de recollida
ordinària. En qualsevol cas tendran la consideració de residu voluminós els següents:
1. Electrodomèstics i aparells elèctrics i electrònics rebutjats (inclou els residus
d’aparells elèctrics i electrònics que s’especifiquen en els annexos I i II del Pla
Director Sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca).
2. Matalassos rebutjats.
3. Els residus assimilables i definits en algunes categories o subcategories de la Llista
europea de residus aprovada per la Decisió 2001/118/CEE de la Comissió Europea,
de 16 de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01).
Article 58. Recollida municipal de residus voluminosos domiciliaris.
1. Els residus voluminosos domiciliaris són objecte d’una recollida municipal específica
i personalitzada, previ avís telefònic, al portal de l’immoble, i es realitzarà per part dels
serveis municipals o de l’empresa concessionària en la prestació del servei de recollida
d’aquest tipus de residus. Els residus voluminosos d’origen domiciliari també poden ser
traslladats directament pels seus posseïdors als parcs verds municipals.
2. La recollida domiciliària de residus voluminosos respondrà a un màxim de 4 peces o
unitats de residu voluminós per petició i dia de recollida, per tal d’optimitzar la
cobertura del servei i poder respondre al màxim d’usuaris.
3. Els residus voluminosos no es poden dipositar a l’interior ni a l’exterior dels
contenidors de residus urbans, ni abocar-se en espais públics o privats, ni tampoc
cremar-se.
Article 59. Els generadors singulars qualificats hauran de gestionar els seus residus
voluminosos mitjançant un gestor autoritzat. En cap cas podran utilitzar els parcs verds.

Article 60. L’Ajuntament o l’empresa concessionària en la prestació del servei de
recollida de residus voluminosos han de disposar d’un servei permanent d’atenció a la
ciutadania per atendre les sol·licituds de recollida domiciliària d’aquests residus.
Article 61. En cas d’abandonament o mal ús del servei de recollida específica, el
responsable es farà càrrec del cost de la retirada dels voluminosos, mobles i estris
abandonats, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin.
Capítol X. Abandonament de vehicles en les vies públiques.
Article 62. Queda prohibit que el titular d’un vehicle al final de la seva vida útil es
desprengui d’aquest abandonant-lo en les vies públiques, camins i altres espais de
titularitat municipal.
Article 63. Al final de la vida útil d’un vehicle el titular està obligat a lliurar-lo a un
centre autoritzat de tractament.
El lliurament del vehicle es pot fer directament per part del titular al centre a que es
refereix l’apartat anterior o per mitjà d’una instal·lació de recepció.
Article 64. Vehicles abandonats.
S’entén per vehicle abandonat, d’acord amb l’article 71.1a del R.D.Leg. 339/1990 de
trànsit:
a) Quan hagin passat més de dos mesos des que el vehicle s’hagi dut al dipòsit
desprès de la seva retirada de la via pública per part de l’autoritat competent.
b) Quan estigui estacionat durant un període superior a un mes en un mateix lloc i
presenti desperfectes que no facin possible el seu desplaçament per mitjans
propis i li faltin les plaques de matriculació.
Article 65. Es sancionarà al titular del vehicle abandonat declarat residu urbà que hagi
infringit el que disposa l’article 62, al qual també se li imputaran els costos de retirada,
dipòsit i lliurament als centres de tractament per a la descontaminació.
Capítol XI. Residus especials d’origen domiciliari
Article 66. Aquells que per les seves característiques i composició hagin de ser
gestionats de manera diferent perquè poden comprometre la recuperació de les diferents
fraccions de residus o els tractaments biològics, i poden comportar un risc per al medi
ambient o per a la salut de les persones. S’inclouen entre d’ells els catalogats com a
perillosos: florescents i llums de vapor de mercuri, tóners, i cartutxos de tinta, bateries
de cotxe i pneumàtics fora d’ús, dissolvents, pintures i vernissos, piles de mercuri,
cadmi o altres elements, plom i compostos de plom, pesticides, productes de neteja i
desinfecció, aerosols, substàncies químiques que fem servir a la llar, etc.

Els residus especials no es poden mesclar amb la resta de les fraccions de residus sinó
que s’han de dur de forma segregada als parcs verds municipals en el cas que
l’Ajuntament tingui establerts els contenidors per aquest tipus de material, o als centres
de recepció adients, com és el cas dels dipòsits específics per a medicaments caducats a
les farmàcies, o els contenidors selectius de piles als comerços especialitzats i grans
magatzems.
TÍTOL IV. PARCS VERDS
Article 67. Els parcs verds són instal·lacions de titularitat municipal tancades i
delimitades destinades a l’aportació de residus d’àmbit domèstic i separats en origen.
Article 68. Els usuaris dels parcs verds.
Poden utilitzar els Parcs Verds del municipi de Manacor:
a) Els particulars, en el cas dels residus d’origen domiciliari i no procedents
d’empreses.
b) Els generadors singulars no qualificats
Els usuaris informaran al personal encarregat del Parc Verd del material que es vol
lliurar i compliran les seves instruccions.
Cal evitar que quedin restes a terra i al voltant dels contenidors. No es dipositaran
residus a terra a nos ser per indicació de l’encarregat del Parc Verd.
Article 69. L’horari d’obertura al públic l’establiran els serveis municipals i estarà exposat
a l’exterior del recinte, en tot cas, l’horari mínim d’obertura serà de 40 hores setmanals i
s’obrirà tots els dies de la setmana.
Article 70. Queda prohibit als parcs verds:
a) La rebusca entre els residus rebuts al Parc Verd, tant per part del personal propi
com per persones alienes al mateix.
b) Treure material dipositat dins dels contenidors dels Parcs Verds per a destinar-lo a
aprofitaments privatius.
c) L’accés al recinte de tota persona no autoritzada per l’administració fora de l’horari
d’obertura.
d) La descàrrega de residus en zones diferents a les destinades a aquest fi i
l’incompliment de les instruccions del personal del parc verd.
e) La descàrrega i la recepció de residus industrials de qualsevol tipus, llevat del cas
de disposar d’ autorització expressa de l’Ajuntament.
f) L’abandonament de cap de residus a fora del recinte del parc verd, ni el seu
abocament fora de l’horari d’obertura.
Article 71. Residus admissibles als parcs verds.

Els usuaris dels Parcs Verds podran aportar, prèviament classificats, els següents materials:
a) Residus urbans reciclables o recuperables: Paper-cartró, vidre, envasos lleugers,
ferralla, restes de fusta, roba, suro blanc (porexpan), electrodomèstics línia blanca
sense CFC (rentadores, rentavaixelles, assecadores, forns, cuines, vitroceràmiques,
plaques de cuina, campanes, microones, etc.), etc.
b) Residus especials d’origen domiciliari: piles alcalines i de botó, oli mineral i vegetal,
pneumàtics, florescents, aerosols, pintures i vernissos d’ús domèstic, bateries,
electrodomèstics línia blanca amb CFC (frigorífics, congeladors, aires condicionats,
termos, maquines expenedores i expositors refrigerats, etc.), electrodomèstics línia
marró (televisors, monitors d’ordinador, vídeos, DVD, equips de so, impressores,
fotocopiadores, video-càmeres, telèfons mòbils, etc.). En el cas dels pneumàtics fora
d’ús, s’acceptaran només els pneumàtics de turismes i en una quantitat màxima de
quatre unitats per titular de l’aportació i setmana.
c) Residus voluminosos (matalassos i somiers, mobles i similars), restes de poda i
jardineria, així com residus de construcció i demolició procedents de petites
reparacions domiciliàries, sempre que no es superin els 100 kg d’enderroc.
L’Ajuntament podrà ampliar la llista de residus admesos d’acord amb la normativa.
Article 72. Residus no admissibles als parcs verds.
En cap cas s’acceptaran als Parcs Verds els següents materials:
a) Residus infecciosos, radioactius, material explosiu o inflamable, etc.
b) Residus industrials.
c) Residus hospitalaris.
d) Vehicles fora d’ús.
TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR I REPONSABILITAT ADMINISTRATIVA
Article 73.- Es consideren infraccions administratives, d’acord amb el contingut
d’aquesta Ordenança, les accions o omissions que contravinguin el que s’estableix
aquesta ordenança. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 74.- El procediment sancionador es podrà iniciar d’ofici per part de
l’Ajuntament, o a conseqüència d’una denúncia de qualsevol persona, sempre que es
descrigui la infracció, el pressumpte infractor, lloc i data en què s’hagi comès. Les
informacions aportades per la Policia Local i altres funcionaris competents donen fe
dels fets, les situacions o les activitats per adoptar la resolució procedent, llevat de
proves en sentit contrari.
En el cas que la denúncia resulti temeràriament injustificada, les despeses que origini la
inspecció aniran a càrrec del denunciant.
Article 75.- L’òrgan competent per imposar les sancions és el batle de l’Ajuntament de
Manacor.

Article 76.- L’exercici de la potestat sancionadora s’ajustarà als principis següents: de
legalitat, d’irretroactivitat, de tipicitat, de responsabilitat i proporcionalitat.
Per l’aplicació de les sancions s’atendrà al grau de culpabilitat, entitat de la falta
comesa, perillositat i impacte ambiental que impliqui la infracció, reincidència i
reiteració d’altres circumstàncies atenuants o agravants que hi ocorrin.
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 natura dins el període de l’any
immediatament anterior.
Article 77.- Són responsables totes les persones físiques o jurídiques que duguin a terme
les accions o omissions tipificades així en aquesta ordenança.
Article 78.- Les infraccions regulades per aquesta ordenança molt greus prescriuen als 6
mesos, les greus als 4 mesos i les lleus als 2 mesos, comptant el termini des de la fi real
de la conducta infractora.
Les sancions molt greus i greus prescriuen en els mateixos terminis assenyalats al
paràgraf anterior, les lleus als dos mesos, comptant des de l’endemà del dia que la
resolució sancionadora adquireixi fermesa en totes les vies.
Article 79.- L’import de les multes i de les despeses ocasionades per l’execució
subsidiària de les activitats de restauració dels béns danyats, com a conseqüència de les
infraccions previstes en la present ordenança, es poden exigir per via de constrenyiment
administratiu.
Article 80.- La prescripció d’infraccions i de sancions no afecta l’obligació de restaurar
la realitat física alterada ni la d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats.
Article 81.- Són infraccions lleus:
1.- Les pertorbacions lleus de la convivència que afectin de forma lleu, immediata i
directament a la tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres persones, al normal
desenvolupament d’activitats de tota classe conforme a la normativa aplicable o a la
salubritat o ornat públic, així com les pertorbacions lleus del normal funcionament d’un
servei públic. Entre d’altres, es detallen:
a. Respecte a la neteja viària: les vulneracions dels articles 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 8.10,
8.11, 8.12, 10d, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24a, quan per la seva escassa quantia o entitat
no mereixin la qualificació de greus.

b. Respecte de la recollida de residus sòlids urbans: les vulneracions dels articles 39, 41,
44, 45a, 45b, 45c, 45d, 45f, 45g, 45h, 46a, 46b, 46c, 46d, 46f, 46g, 46h, 46i, 52, 54c,
54d, quan per la seva escassa quantia o entitat no mereixin la qualificació de greus.
c. Respecte dels parcs verds: les vulneracions dels articles 70a, 70c, 70d, quan per la
seva escassa quantia o entitat no mereixin la qualificació de greus.
2.- Qualsevol incompliment d’aquesta ordenança que no estigui tipificat com a infracció
greu o molt greu en aquesta ordenança, d’acord amb les disposicions i classificacions
establertes per a les infraccions i sancions en la Llei 7/1985 de 2 d’abril de bases de
Règim Local, serà lleu.
Article 82.- Són infraccions greus:
1.- La reincidència en dues o més infraccions lleus.
2.- Les pertorbacions greus de la convivència que afectin de forma greu, immediata i
directament a la tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres persones, al normal
desenvolupament d’activitats de tota classe conforme a la normativa aplicable o a la
salubritat o ornat públic, així com les pertorbacions greus del normal funcionament d’un
servei públic. Entre d’altres, es detallen:
a. Respecte de la neteja viària: les vulneracions dels articles 8.3, 8.5, 8.6, 8.9, 8.13, 8.14,
10a, 10b, 10c, 11, 17, 21, 22, 23, 24b, 25, 27, 28.
b. Respecte de la recollida de residus sòlids urbans: la vulneració dels articles 33, 46e,
46j, 46f, 58.3, 59, 62.
c. Respecte dels parcs verds: les vulneracions del article 70b i 70f i 70e.
3.- Les infraccions tipificades en l’article 82.1, quan per la seva quantia i entitat
mereixin la qualificació de greus.
Article 83.- Són infraccions molt greus:
1.- La reincidència en dues o més infraccions greus.
2.- Les pertorbacions molts greus de la convivència que afectin de forma molt greu,
immediata i directament a la tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres
persones, al normal desenvolupament d’activitats de tota classe conforme a la normativa
aplicable o a la salubritat o ornat públic. Entre d’altres, es detallen:
Respecte de la recollida de residus sòlids urbans:

a. L’abandonament, abocament, vessament o eliminació incontrolats de residus urbans,
sempre que s’hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’hagi
posat en perill greu la salut de les persones.
b. L’aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses a qualsevol dels
contenidors dedicats a la recollida de residus urbans (article 33), sempre que com
conseqüència d’aquest fet s’hagi produït un dany o deteriorament molt greu per al medi
ambient o s’hagi posat en perill greu la salut de les persones.
Article 84.- Sancions:
Les actuacions que suposin una infracció al que estableix l’Ordenança estaran
sancionades de la forma següent:
a) A les infraccions lleus se’ls hi aplicarà una multa que pot arribar fins al 25 % del
màxim legal. És a dir, es pot aplicar una sanció entre 50,00 i 750,00 euros.
b) Les infraccions greus es podran sancionar amb una multa que pot arribar fins al
50 % del màxim legal. És a dir, es pot aplicar una sanció de 750,01 fins a
1.500,00 euros.
c) Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb multes que oscil·len
entre el 50% i el 100 % del màxim que estableix la llei. És a dir, es pot aplicar
una sanció des de 1.500,01 fins a 3.000,00 euros.
Per establir les quanties exactes, es tindran en compte aspectes tals com la intensitat dels
danys causats, la intencionalitat, la reincidència, el grau de pertorbació, etc.

Disposició addicional única.
Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta ordenança es regirà per allò previst a
les següents disposicions legals:
a) Llei 10/1998, de 21 d’abril de residus.
b) Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i el Decret 782/1998,
de 30 d’abril de desenvolupament i execució de la mateixa.
c) Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca (Decret
21/2000, de 18 de febrer, d’aprovació definitiva).
d) Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, aprovat pel Ple del
Consell de Mallorca i publicitat íntegrament en el BOIB núm. 141 de 23 de
novembre de 2002
e) Plec de Prescripcions Tècniques del concurs d’adjudicació del servei de
recollida selectiva i/o del Reglament del Servei de Recollida Selectiva de l’illa
de Mallorca quan estigui en vigor.

Altres normes de rang superior i que per la seva naturalesa entren dins l’àmbit
d’aplicació.

Disposició derogatòria.
Amb l’entrada en vigor de la present ordenança queda derogada l’anterior Ordenança
Municipal Reguladora de la Neteja, Deixalles i Recollida de Residus Sòlids Urbans del
8 d’agost de 2002.

Annex I. Definicions
1) Aparells elèctrics i electrònics: Tots els aparells que necessiten corrent elèctric o
camps electromagnètics per funcionar degudament i els aparells necessaris per
generar, transmetre i mesurar aquests corrents i camps, d’acord amb les categories
que estableix l’annex I del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de
construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, i
que estiguin destinats a utilitzar-se amb una tensió nominal no superior a 1.000 V de
corrent altern i 1.500 V de corrent continu.
2) Àrees d’aportació: llocs o zones d’ús públic posades a disposició del ciutadà
destinades a facilitar la recollida selectiva dels residus urbans no perillosos,
separant-los en origen segons les diferents fraccions.
3) Ciutadà: Per la present norma tendran la consideració de ciutadà tota persona
posseïdora de residus degut a que desenvolupa una activitat generadora de residus
urbans o municipals. S’inclouen:
a) Tots els habitants del municipi, ja ho siguin de dret o de fet.
b) Tots els ocupants dels habitatges ubicats dins el municipi, ja ho siguin com
ocupants habituals ja ho siguin com visitants.
c) Tots els responsables i els empleats dels comerços, de les empreses de
serveis, de les oficines i de les indústries ubicades dins el municipi,
independentment de que estiguin empadronades a un altre municipi.
4) Centre autoritzat de tractament: instal·lacions públiques i privades, autoritzades per
portar a terme qualsevol de les operacions de tractament dels vehicles al final de la
seva vida útil. Aquests centres han de garantir la reutilització, el reciclatge i
valorització del vehicle, o bé pels mateixos centres o per mitjà d’altres centres de
tractament.
5) Contenidor: recipient normalitzat destinat a rebre els residus aportats pels ciutadans.

6) Domicili: S’entén per domicili dins aquesta ordenança qualsevol habitatge
particular.
7) Eliminació: Tot procediment dirigit, bé a l’abocament dels residus o bé a la seva
destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana i sense
utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En tot cas, estaran
inclosos en aquest concepte els procediments enumerats a l’annex II.A de la Decisió
de la Comissió (96/350/CE) de 24 de maig de 1996, incorporada al dret intern per
l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
8) Embornal: Qualsevol dels forats de desguàs practicats a cada costat d’una calçada.
9) Emmagatzematge: El dipòsit temporal de residus, amb caràcter previ a la seva
valorització o eliminació, per temps inferior a dos anys o a sis mesos si es tracta de
residus perillosos, a no ser que reglamentàriament s’estableixin terminis inferiors.
10) Fracció envasos lleugers: Les llaunes (d’acer, alumini, etc.), els envasos de plàstic
de tot tipus, els envasos de cartó-alumini i altres inclosos en els residus urbans.
11) Fracció orgànica dels residus urbans o municipals (FORM): Compren els residus
orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment a les cuines en la
manipulació, preparació, i consum del menjar, i també els residus provinents de
generadors singulars com els mercats municipals, restaurants, hotels, grans
superfícies, etc. També s’inclouen en aquesta categoria els residus de jardineria o
poda ja sigui a nivell privat o públic.
12) Fracció paper i cartó: Paper imprès, envasos domèstics de paper-cartó amb el punt
verd, envasos domèstics de paper-cartó sense el punt verd, envasos comercials de
paper-cartó amb el punt verd i envasos comercials de paper-cartó sense punt verd.
13) Fracció resta: Fracció de materials dels residus urbans o municipals que no estan
dintre de les altres fraccions (orgànica, paper-cartó, vidre i envasos lleugers).
14) Fracció vidre: Envàs de vidre, sencer o romput (botelles i pots).
15) Gestor de residus: La persona o entitat, pública o privada que realitzi qualsevol de
les operacions que composen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels
mateixos.
16) Iglú: Tipus de contenidor que es fa servir per a la recollida selectiva en les àrees
d’aportació i parcs verds i que es caracteritza pel seu gran volum (més de 2.500
litres) i pel seu buidat mitjançant grua.

17) Instal·lació de recepció de vehicles: instal·lacions de titularitat privada, que per raó
de la seva activitat econòmica es fan càrrec temporalment del vehicle al final de la
seva vida útil per traslladar-los als centres de tractament que porten a terme la
descontaminació.
18) Materials impropis: Elements que contaminen les fraccions de residus recollides
selectivament per no ser lliurats en els seus contenidors específics.
19) Parc verd: Àrea d’aportació de titularitat municipal tancada i delimitada i que tengui
aquesta qualificació per part del Consell de Mallorca.
20) Pneumàtics fora d’ús: Aquells pneumàtics que pel seu estat han de ser destinats al
reciclatge o la valorització o no poden continuar en servei sense aplicar-los
processos que n’allarguin la vida útil.
21) Posseïdor: El productor de residus o la persona física o jurídica que els tengui en el
seu poder i que no tengui la condició de gestor de residus.
22) Productor: Qualsevol persona física o jurídica que les seves activitats, excloent la
derivada del consum domèstic, produeixin residus o que faci operacions de
tractament previ, de mescla, o d’un altre tipus que provoquin un canvi de naturalesa
o de composició d’aquests residus.
23) Productors o generadors singulars: Són aquells posseïdors de residus que per les
seves característiques, localització, quantitat i qualitat dels seus residus es poden
agrupar en vista a una millor gestió dels esmentats residus.
24) Productors o generadors singulars qualificats: La relació de productors o generadors
singulars potencials del municipi de Sant Llorenç des Cardassar que estiguin
qualificats com a generadors singulars de fet i de dret.
La qualificació d’un posseïdor de les fraccions de residus de paper-cartó, vidre i
envasos lleugers com a generador singular qualificat és competència de l’Ajuntament,
el qual crearà una llista o relació de tots els generadors singulars qualificats del
municipi.
25) Reciclatge: La transformació dels residus, dintre d’un procés de producció per a la
seva finalitat inicial o per a altres finalitats, inclòs el compostatge i la
biometanització, però no la incineració amb recuperació d’energia.
26) Recollida porta a porta: Sistema de recollida selectiva dels residus urbans que es
fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la segregació de les
diverses fraccions dels seus residus en origen, però en lloc de dipositar-les en uns
contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions

(matèria orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta) són recollides
directament en el punt de generació d’acord amb un calendari preestablert.
27) Recollida selectiva: El sistema de recollida diferenciada de materials orgànics
fermentables i de materials reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida
diferenciada que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els
residus.
28) Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): Tots els aparells elèctrics i
electrònics que passen a ser residus d’acord amb la seva definició; aquest terme
comprèn tots aquells components, subconjunts i consumibles que formen part del
producte en el moment en què es rebutja.
29) Residus de la construcció: Els definits en la categoria 17 del Llistat Europeu de
Residus aprovat per la Decisió del Consell de 23 de juliol de 2001, per la que es
modifica la Decisió 2000/532/2000 de la Comissió en relació a la llista de residus i
que s’adjunta en l’annex II de la present ordenança.
30) Residus especials d’origen domiciliari: A l’efecte d’aquesta ordenança, es
consideren residus especials d’origen domiciliari aquells que per la seves
característiques i composició han de ser gestionats de manera diferent perquè poden
comprometre la recuperació d’altres fraccions de residus o els tractaments biològics,
i poden comportar un risc per al medi ambient o per a la salut de les persones.
S’inclouen: fluorescents i llums de vapor de mercuri, tóners i cartutxos de tinta,
bateries de cotxe i pneumàtics fora d’ús, dissolvents, pintures i vernissos, piles de
mercuri, cadmi o altres elements, plom i compostos de plom, pesticides, productes
de neteja i desinfecció, aerosols, substàncies químiques que fem servir a la llar, etc..
31) Residus perillosos: Aquells que figurin en la llista de residus, marcats com
perillosos (*), aprovada per la Decisió 2001/118/CEE de la Comissió Europea, de
16 de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01) i incorporada a l’ordenament estatal per
l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 43 de 19/2/2002)
32) Residus urbans o municipals: Els generats en els domicilis particulars, comerços,
oficines i serveis, així com tots aquells que no tenguin la qualificació de perillosos i
que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els
anteriors llocs o activitats.
Tendran també la consideració de residus urbans els següents: residus procedents de la
neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges. Animals domèstics
morts, així com mobles, béns i vehicles al final de la seva vida útil. Residus i runes
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària.

33) Residus voluminosos: Aquells residus que per les seves característiques
(dimensions, pes, propietats, ...) no poden ser objecte de recollida ordinària. En
qualsevol cas tendran la consideració de residu voluminós els següents:
- Electrodomèstics i aparells elèctrics i electrònics rebutjats (inclou els residus
d’aparells elèctrics i electrònics que s’especifiquen als annexos I i II del Pla
director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca).
- Matalassos rebutjats.
- Els residus assimilables i definits en algunes categories o subcategories de la
Llista europea de residus aprovada per la Decisió 2001/118/CEE de la Comissió
Europea, de 16 de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01).
34) Reutilització: La utilització d’un producte usat per a la mateixa finalitat per a la qual
va ser dissenyat originàriament.
35) Valorització: Tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos continguts en
els residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que poden
causar perjudicis al medi ambient. En tot cas, estaran inclosos en aquest concepte els
procediments enumerats a l’annex II.B de la Decisió de la Comissió (96/350/CE) de
24 de maig de 1996, incorporada al dret intern per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus
i la llista europea de residus.
36) Via pública: Als efectes de neteja es consideren com a via pública les avingudes,
passeigs, carrers, places, voreres, travesseres, camins, jardins i zones verdes i demés
béns d’ús públic municipal destinats directament a l’ús comú general dels ciutadans.
37) Vorera: Part lateral d’una via urbana, generalment més alta que la calçada, destinada
al pas de la gent que va a peu.
---------

